
COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT PER AL PROJECTE 
CODE CLUB CATALUNYA

REUNITS

A Barcelona, dia ______________________. 

En/Na Martina Mayrhofer,  major d’edat, amb DNI núm. X6992101D com a responsable del 

projecte CODE CLUB CATALUNYA i en representació de l’entitat COLECTIC SCCL, cooperativa 

d’iniciativa social que actua sense afany de lucre, domiciliada al Carrer dels Salvador 8 baixos, i 

registrada amb el número 14952 al Registre de Cooperatives i censada al Cens d’Entitats del 

Voluntariat de Catalunya amb el número 0001842-000, i

En/na __________________________________________________________, major d’edat, amb el DNI núm. 

__________________________, i amb domicili a Carrer _____________________________________, 

població _______________________________________________________________

ACORDEN

Amb el present document, d’acord amb el que disposa l’article 1.3.d del vigent Estatut dels 

Treballadors i l’article 7 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de 

l’associacionisme; estableixen el següent:

 La persona voluntària s’ofereix a realitzar, dins el marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, 

del voluntariat i foment de l’associacionisme

 Code Club Catalunya, i Colectic SCCL cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de 

lucre com a sòcia local de Code Club Internacional accepta l’actuació, implicació, 

participació, acció, activitat voluntària, lliure i altruista, sense cap mena de 

contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per a la millora de llur qualitat de 

vida i de l’entorn, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals

o privades de la persona voluntària. 

En cap cas, les tasques realitzades per les persones voluntàries substituiran els llocs de treball 

estables per a la prestació dels serveis.
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La persona voluntària es dedicarà exclusivament al projecte Code Club amb les tasques 

següents: 

1. Impartir les sessions de taller amb un grup de nens i nenes seguint els recursos i 

materials facilitats a https://codeclubcat.org/biblioteques 

a) Lloc del taller acordat entre la persona voluntària i Code Club 

Municipis/biblioteca preferida/acordada: 

_________________________________________________________________________

b) El taller te una durada d’entre 10 i 12 sessions de 1,5 hores. Les dates i horaris 

concrets s’acordaran entre persona voluntària i biblioteca assignada. 

c) Persona de contacte per al taller: Martina Mayrhofer hola@codeclubcat.org     

2. Participar en la formació inicial abans del taller (3 hores presencial o online). 

3. Informar el més aviat possible de qualsevol modificació en la seva disponibilitat per al 

projecte a la biblioteca col·laboradora i a hola@codeclubcat.org. 

4. Col·laborar en l’avaluació i el tancament del taller. 

En finalitzar el taller Code Club amb l’entrega de la documentació corresponent (avaluació, llista 

d’assistència) rebrà el certificat de participació. 

Signatura de la representant de l’entitat                Signatura de la persona voluntària
Martina Mayrhofer 
X6992101D 
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ANNEX - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I 
DRETS D’IMATGE
COLECTIC, S.C.C.L. és el responsable del tractament de les teves dades personals i t'informa que 
seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). 

Colectic SCCL farà difusió del projecte Code Club als seus espais web i a xarxes socials 
vinculades, com també a mitjans de comunicació. En aquests espais es poden publicar imatges, 
vídeos o gravacions de veu en què apareguin estudiants i persones voluntàries que fan les 
activitats de Code Club. 

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat 
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i 
a la pròpia imatge, per la qual cosa Colectic SCCL com a sòcia local de Code Club demana el 
consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtis clarament identificable.

Informació bàsica sobre protecció de dades 

 Responsable del tractament: Colectic SCCL, sòcia local de Code Club 
 Finalitat: Autorització per al tractament de les teves dades personals i la difusió 

d'imatge/veu o material elaborat als espais de comunicació i difusió de Colectic SCCL i 
del projecte Code Club, que poden ser propis i a xarxes socials. 

 Legitimació: Consentiment de la persona interessada. 
 Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte amb el Servei de 

Biblioteques de la Generalitat de Catalunya  com a sòcia del projecte, amb la seva 
Universitat per la tramitació de crèdits de lliure elecció, i en els casos previstos per llei. 

 Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-
ne la limitació. 

 Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades a la pàgina: http://colectic.coop/avis-legal-i-condicions-generals-
dutilitzacio 

Drets d’imatge personal 

____ Autoritzo a Colectic SCCL per al tractament d'imatges 
____ No autoritzo a Colectic SCCL per al tractament d'imatges 

Protecció de dades personals 

____ Autoritzo a Colectic SCCL per al tractament de les meves dades personals per la 
gestió del projecte Code Club.

Firma de la persona voluntària
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