AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D’ ACCÉS D’IMATGES PER A MENORS
D’EDAT PER PARTICIPAR A LA “I GIMCANA IMPLICA’T SEGARRA”
Jo, …………………………………………………………..........………. amb DNI o Passaport ………...………..……..
major d’edat, amb adreça i municipi .............................................................................., i
número de telèfon............................ com a pare/mare i/o tutor/a legal del/de la
menor............................................................., amb DNI o Passaport ………………..……....,
He llegit, entenc i accepto la normativa i funcionament de la I Gimcana Solidària Implica’t
2019. Així mateix asseguro que el/la menor és conscient i coneixedor/a de l’activitat en qüestió
que es desenvoluparà l’11 de maig de 2019 i assumeixo tota la responsabilitat que la
participació a la prova comporta.
Per això, AUTORITZO,
A que, ...................................................participi a la “I Gimcana Solidària Implica’t 2019”.
Mitjançant el present document la persona autoritzada DECLARA que accedeix a la “I Gimcana
Implica’t Segarra” únic/a responsable de la seva protecció i custòdia durant el seu accés i
permanència dins del Patis de la Universitat i en els punts d’avituallament i es compromet a
vetllar per la seva seguretat i benestar durant tota la celebració de l’esdeveniment.
L’organització IMPLICA’T cobreix a través d’una assegurança els accidents i/o els danys que es
puguin ocasionar durant la “I Gimcana Implica’t Segarra”.
Finalment, declaro que he estat informat/da de la política de protecció de dades i accepto el
tractament de les meves dades i imatges i les del/de la menor.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el responsable del tractament de les imatges i altres dades cedides?
Identitat del responsable:
Adreça:
Correu:
Contacte del delegat de protecció de
dades (DPO):

ASSOCIACIÓ ALBA
Av. Onze de Setembre, s/n
ablasco@aalba.cat
lopd@aalba.cat

Quines dades es tractaran?
Imatges en les que apareix la persona que presta el consentiment.

Amb quina finalitat es tractaran les dades?
Les dades subministrades a l’Associació Alba seran tractades amb les següents finalitats:
-

Desenvolupament de l’activitat i la seva difusió.

Durant quant de temps es conservaran les dades?
L’Associació Alba conservarà les imatges mentre l’interessat no en sol·liciti la seva supressió, així com durant el
temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui, d’acord amb la
tipologia de les dades.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment que el candidat presta a través de la signatura
d’aquest document.
A quins destinataris es comunicaran les dades?
Les dades només seran utilitzades en xarxes socials i webs.
Quins són els drets del titular de les dades?
Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició,
dirigint-se per escrit a l’adreça ablasco@aalba.cat, adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades en cas de ser
necessari.
Els interessats tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no es respectin aquests drets.

Signat,

(El pare/mare/tutor)

(El menor)

Nom i Cognom:

Nom i Cognom:

Cervera, .............. de ................ de 2019

