Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Àrea de Cultura i Joventut

Autorització pels menors d’edat per a participar a les activitats de
Zona Jove 2018:
Jo, ............................................................................ amb DNI ...................................
autoritzo el meu fill/a ....................................................................................... a participar de les activitats
de:

□

piscina nocturna de 22 a 00 h el dia 6 de juliol de 2018.

□

piscina nocturna de 22 a 00 h el dia 27 de juliol de 2018.

i me’n faig responsable.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei
5/1982 de 5 de maig, L’Àrea de Cultura i Joventut demana el consentiment als pares o tutors legals per
poder utilitzar les fotografies realitzades als seus fills/es durant les diferents activitats de Zona Jove

□

Autoritzo que la imatge del nostre fill/a pugui aparèixer publicada en qualsevol mitjà de

comunicació municipal de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

LES AUTORITZACIONS NO TINDRAN VALIDESA SENSE LA
FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE/MARE/TUTOR/A

Signatura:

Santa Maria de Palautordera, ....... /........ de 2018

Autoritzo a l’Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a fer ús de les meves dades de
caràcter personal, amb la finalitat exclusiva d'utilitzar-les per a fer difusió de les activitats organitzades pel mateix
servei. Així mateix faig constar que resto assabentat/da:
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa
que les seves dades seran incorporades en el fitxer Usuaris i Serveis municipals de l’Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera amb la finalitat de fer difusió de les activitats organitzades per l’Àrea de Joventut en l’àmbit
de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos
a la Llei us podeu adreçar a la Oficina del Registre general (Pl. de la Vila, 1) de l’Ajuntament.

Àrea de Cultura i Joventut. C/ Empordà, 30. Tel. 93 848 00 24.
xiulet@smpalautordera.cat cultura@smpalautordera.cat
1

