
FREESTYLE RAP ALMUSSAFES

INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ A EMPLENAR EN CAS DE MENORS

Autoritze a l’Ajuntament d’Almussafes mitjançant consentiment informat i exprés, a recollir, guardar
i  tractar  les  dades  personals  del  i  la  menor  ací  referenciat,  així  com a  fotografiar,  reproduir,
distribuir i publicar les imatges a les xarxes socials com: instagram, facebook, twitter, etc i per a
enviar  imatges  del  Freestyle  Rap  Almussafes  a  mitjans  de  comunicació  amb  la  finalitat  de
difondre’l.    

Dades del / de la menor i del pare, mare o tutor/a:

Nom i cognoms del/ de la menor:_____________________________________________________.

Nom  i  cognoms  del  pare,  mare  o  tutor/a  legal  del  /  de  la  menor

____________________________________________________________________

amb DNI/NIE/Passaport___________________________. 

Autorització: 

1. Per a participar en el Concurs Freestyle Rap Almussafes, que se celebrarà el pròxim dissabte 26 de
setembre, a partir de les 18.30 hores, a l’esplanada del Centre Cultural, així com que la imatge/veu del
meu fill/a puga eixir en fotografies i/o vídeos de l’activitat i que es puguen publicar en la web municipal,
mitjans de comunicació i xarxes socials.

Política de privacitat:

D'acord amb els requisits establits en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei
26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (d'ara en avant, “Llei del Menor”) i la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (d'ara en avant, “EL
1/1982”) i en virtut del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
(“*RGPD”), així com les disposicions previstes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal  (d'ara en avant,  “*LOPD”)  i  en el  Reial  decret  1720/2007,  de 21 de desembre,  pel  qual  s'aprova el  seu reglament  de
desenvolupament  (d'ara  en  avant,  “*RDLOPD”)  o  aquelles  normes  que en  el  futur  les  substituïsquen,  l'informem que les  dades
personals  que vosté ens facilite  quedaran incorporats  i  seran tractats  en una base de dades amb la finalitat  descrita  en aquest
document i inscrits en el Registre d'Activitats de Tractament de les responsables dels fitxers.

Signatura del pare, mare o tutor/a legal del/ de la menor participant en l’activitat

 


