
Ajuntament
de Riudoms

Full d’autoritzacions del servei de la Llar d’Infants Municipal «Picarols»

En/Na                        amb DNI o passaport núm

, com a pare/mare/tutor del nen/a

presta el consentiment exprés i inequívoc a AJUNTAMENT DE RIUDOMS, CIF: P4313100B:

Tot això de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret al 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, domiciliat al 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, domiciliat al C/ MAJOR Nº 52, 43330 RIUDOMS
(TARRAGONA).

 ,        de        de

Signatura del pare, mare o tutor        

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Llar d’Infants responsabilitat d’Ajuntament de Riudoms, i essent la
seva finalitat de control i gestió dels alumnes i dels pares que assisteixen a les llars d’infants, i en relació als serveis que es presten. 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

Pugui participar en les sortides i activitats organitzades pel centre docent dins l’àmbit municipal de Riudoms.

Sigui traslladat/da al Centre d’Assistència Primària més proper per un membre del centre docent, en cas d’accident o 
incidència de salut greu.

La captació de la imatge de l'infant

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