Full d’autoritzacions del servei de l’Escola Municipal de Música
En/Na

amb DNI o passaport núm.
, com a pare/mare/tutor del nen/a

presta el consentiment exprés i inequívoc a RIUDOMS SERVEIS EPE, CIF: Q4300255I:

Si

No 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.
Si

No La captació de la imatge de l'infant.

Si

No La posterior difusió d’aquesta imatge en Web, en revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre

medi per part de l’entitat autoritzada.
Si

No AUTORITZO sota la meva responsabilitat a que l’alumne/a pugui sortir sol del Centre.

D’acord amb el dret a la imatge que 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 seu consentiment per publicar la 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.
,

de

de

Les dades de caràcter personal que ens heu proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Escola Municipal de
Música responsabilitat de RIUDOMS SERVEIS ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL, amb la finalitat de control i gestió dels alumnes i
dels pares que assisteixen a l’Escola de Municipal Música, i en relació als serveis que es presten. Conforme allò disposat en la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l, us informem que podeu exercitar
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: c. Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). Així mateix vostè autoritza a que
Riudoms Serveis 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
escola_musica@riudoms.cat

Signatura del pare, la mare o tutor/a legal
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