
                         Ajuntament de Riudoms                                                        Riudoms Jove

Formulari Inscripció Water Gimcana

Dades personals del o la jove

Nom i cognoms_______________________________________________________________________________________________

Data de naixement _________________  Curs_________       Nom de l'Escola / Institut/ Universitat____________________________

Adreça ___________________________________________________ Codi Postal ___________     Població ___________________

Telèfon de contacte*__________________________ Correu electrònic ______________________________________

*(per poder enviar-vos informació de les activitats)

Autorització per la captació i difusió de la imatge

El la Sr./a. _____________________________________________________amb DNI ____________________en nom i representació

pròpia o  com a  tutor  legal  de _________________________________________,  presta  el  consentiment  exprés i  inequívoc  a  l’

AJUNTAMENT DE RIUDOMS, CIF: P-4313100-B:

- La captació de la imatge del menor.

- La posterior difusió d’aquesta imatge en Web, en revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre medi  per part  de
l’entitat autoritzada.

Tot això de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia
Imatge, amb relació a allò establert en la Llei 15/99, de Protecció de dades de caràcter personal.

I  essent informat que les seves dades seran incorporades en un fitxer  denominat “Fotografies”  responsabilitat  de l’Ajuntament de
Riudoms amb la finalitat de gestionar i publicar aquestes imatges en diversos medis i essent coneixedor de la possibilitat d’exercitar els
drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició,  previstos  en  la  normativa  de  protecció  de  dades,  davant  aquest  Ajuntament,
domiciliada en c/ Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona).

I essent coneixedor de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i  oposició, previstos en la normativa de
protecció de dades, davant AJUNTAMENT DE RIUDOMS, domiciliada en c/ Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona).

Autorització del pare, mare o tutor

Jo,  _________________________________(Nom  del  pare/mare/tutor)  amb  DNI_________________  AUTORITZO  que  el/la

menor_________________________________________ participi a l’ ACTIVITAT “Water Gimcana” organitzada des de la Regidoria de

Joventut de l’Ajuntament de Riudoms durant la Jornada Riudoms Jove del 6 d’octubre de 2018 .

Riudoms, 20 de setembre de 2018

Signatura pare, mare o tutor legal

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Actes, activitats i jornades responsabilitat d’Ajuntament de Riudoms,
i essent la seva finalitat de control de les persones inscrites a les diverses activitats, actes o jornades organitzades per diferents departaments. Conforme allò disposat en la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, 52
de 43330 Riudoms (Tarragona). Així mateix vostè autoritza a que l’Ajuntament de Riudoms li remeti correus electrònics informatius a l’adreça designada sobre informació, activitats
que considerem que pot ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264
www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

 Documentació a presentar:

- Full d’inscripció complimentada.


