INSCRIPCIÓ AUTORITZACIÓ
JORNADES VIU EL CARRER!
SETMANA SANTA 2022
Ajuntament de Vic és el Responsable del Tractament de les seves dades personals i l'informa que
seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), essent la finalitat del tractament la realització
d'activitats de lleure i formació. Les seves dades es conservaran durant no més temps del necessari
per mantenir la fi del tractament i no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment.
Drets que l’assisteixen: dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Dret
d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i de limitació o oposició al tractament. Dret
a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Podrà exercir els drets a carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o posant-se en contacte amb el
delegat de protecció de dades a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat

Si
O
O

O
O

No Autoritzo els següents tractaments:
O Participar de les activitats del Responsable.
O Autoritzo als responsables de l’organització de l'activitat a poder traslladar
al meu fill/a o tutela/tutelada a un centre mèdic per ser atès/a en cas
d’urgència. Faig extensiva l’autorització a aquelles decisions i mesures
medicoquirúrgiques que siguin necessàries prendre sota adequada
prescripció facultativa
O Rebre informació sobre les activitats del Responsable
O Enregistrament d'imatges i vídeos de les activitats per a ser penjades en els
murals interns del Centre, així com la publicació en anuaris, calendaris i
altres mitjans de comunicació del Responsable incloses les xarxes socials
del mateix

Jo,......................................................................................com mare/pare
amb NIF/NIE/Passaport

.............................................

amb

o
domicili

tutor,
a

..................................................................................... núm ..........., CP ................., Població
......................................................., consento

el

tractament

de

les

dades

............................................................................................... en els termes exposats.

VIC, a ..... de ...... de 20...

Signatura:

de

AUTORITZACIÓ JORNADES VIU EL
CARRER! SETMANA SANTA 2022
AUTORITZACIÓ PER DEIXAR MARXAR ALS INFANTS SOLS I SOLES
Com a pare/mare/tutor, jo __________________________________________ amb
DNI/NIE/PASSAPORT ____________________ autoritzo el meu fill/a o tutelat/ada
___________________________________________ a marxar sol/sola a casa un cop
finalitzades les Jornades Multiesportives (els menors de 9 anys no poden marxar sols).
En cas de ser menor de 9 anys, autoritzo a (familiar o persona de confiança)
___________________________________________ a endur-se al meu fill/a.

Data i lloc

Signatura (tutor/pare/mare)

Per poder participar a les Jornades Viu el Carrer! Setmana Santa 2022 cal pagar 4€
per infant durant el període d’inscripcions.
Pagament dels 4€, el dia ………......................... i recollits per (nom, servei i
segell)…….....................................................……............................................

Com a pare/mare/tutor, jo __________________________________ amb DNI/NIE/PASSAPORT
________________________ he fet el pagament de 4€ perquè el meu fill/a o tutelat/ada
_________________________ pugui participar a les Jornades Viu el Carrer! Setmana Santa
2022.

Data i lloc

Signatura i segell (responsable servei)

CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
Atès que el Dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està
regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, l’AJUNTAMENT DE VIC li demana el consentiment exprés per poder
difondre o publicar les fotografies i vídeos efectuats en relació al projecte VIU EL CARRER!, on hi
aparegui i hi sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial, amb fins divulgatius a les
xarxes socials, pàgines web o material imprès de l’Ajuntament de Vic així com per qualsevol altre
mitjà autoritzat per l’Ajuntament. Per tant, la seva imatge podrà ser visualitzada per tot aquella
persona que pugui accedir als mitjans autoritzats per a la seva publicació.

Aquesta imatge no podrà afectar expressament a la intimitat limitant-se única i exclusivament a
activitats i/o esdeveniments realitzats per l’entitat.

El
Sr./Sra.
_______________________________________________
i
Sr./Sra.
_______________________________________________
(indicar nom i cognoms de tots dos
progenitors i/o representant legal), amb DNI/NIE ________________ i ______________, en
representació del menor d'edat _____________________________________________, amb DNI/NIE
____________________ (indicar nom, cognoms i DNI del menor) AUTORITZEN que les imatges i vídeos
realitzats del/la menor dins del marc del marc del projecte puguin ser difoses en els diferents formats,
d’acord amb les condicions establertes.

Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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
i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets
Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent
sobre Protecció de Dades:
 Finalitat del tractament de les vostres dades personals:
 Difondre i publicar per qualsevol mitjà especificat anteriorment en el document la
seva imatge.
 Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el
consentiment que atorga l’interessat per mitjà del present document, en virtut de l’article
6.1.a) del RGPD.
 Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal a excepció de
la seva imatge i veu als medis de comunicació emprats pel responsable per a la seva difusió
i publicació.



Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com
limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili del responsable,
carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o posant-se en contacte amb el nostre Delegat
de Protecció de dades a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat. Resten cedits
a l’Ajuntament de Vic els drets d’imatge de les escenes enregistrades el temps necessari per
a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.
 Conservació: Els vídeos i les imatges seran conservades durant el temps necessari per a les
finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.
 Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres
dades personals a la pàgina web següent seuelectronica.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de
protecció de dades i totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la
seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals,
teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat.cat).

SÍ autoritzo a Ajuntament de Vic, de forma
gratuïta i sense limitació temporal ni
territorial, a utilitzar la meva imatge amb les
condicions que en aquest document
s’especifiquen.

NO autoritzo a Ajuntament de Vic, de forma
gratuïta i sense limitació temporal ni
territorial, a utilitzar la meva imatge amb les
condicions que en aquest document
s’especifiquen.

Data:

Data:

Signatura

Signatura

