
FULL D’INSCRIPCIÓ AL JUMPLAND AVENTURA

Autorització de l’activitat de l’Espai Jove

Dades personals del jove o la jove

Nom i cognoms NIF-NIE-Passaport

Adreça Codi Postal Població
  

Telèfon       Correu electrònic Curs 2018/19
    

Autorització a la captació, reproducció i difusió de la imatge 

Jo,   amb  DNI   con  a  tutor

legal del menor d’edat a dalt indicat, i atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució,
per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Riudoms sol·licita el teu
consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a
les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de
tercers, així com a reproduir-la públicament per a la difusió de les activitats i serveis.

          Sí, autoritzo           No autoritzo

Autorització del pare/ la mare o el tutor/ la tutor

Jo,   amb DNI  

AUTORITZO    a

participar en l’activitat externa organitzada per l’Espai Jove al Jumpland Aventura que es durà a terme el dia 13 de
juliol del 2019.

 

 ,  de  de 

Signatura de la persona sol·licitant        

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritzeu a què les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat
Actes, activitats i jornades responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de control
de les persones inscrites a les diverses activitats, actes o jornades organitzades per diferents departaments . Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com
el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posant-se en contacte amb
el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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