Autorització per a la participació de menors a la Cavalcada de Reis de Vic 2023
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL

Nom i cognoms: ______________________________________________________________________
DNI, NIE i Passaport:________________________
Adreça: _____________________________________________________________________________
Població: _________________________________________________ CP: _______________________
Telèfon 1: ________________________________ Telèfon 2: _________________________________
DADES DEL/LA FILL/A MENOR D’EDAT

Nom i cognoms: ______________________________________________________________________
Data de naixement: ______ / ______ / ____________
Grup al que participa: _________________________________________________________________

AUTORITZACIONS (marca amb una creu el que correspongui)

AUTORITZO al meu fill/a a participar a la Cavalcada de Reis de Vic 2023.
AUTORITZO a que en cas d’urgència pugui ser atès per un metge i a que en cas de gravetat, si
no es pot contactar amb la família, es prenguin les decisions medicoquirúrgiques necessàries
sota la direcció facultativa pertinent.

Atès a què 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 els hi demana, el seu consentiment exprés per a
poder enregistrar, difondre o publicar les fotografies i vídeos relacionats amb la Cavalcada de Reis on
hi aparegui el/la seu/seva fill/a i hi sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial, amb
fins d'informació, divulgatius i publicitaris de les activitats relacionades amb l’Ajuntament de Vic, per
qualsevol mitjà.
Aquesta imatge no podrà afectar expressament a la seva intimitat limitant-se única i exclusivament
a activitats i/o esdeveniments realitzats per l’Ajuntament de Vic.
SÍ autoritzo a l’Ajuntament de Vic, de forma gratuïta i sense limitació temporal ni
territorial, a utilitzar la imatge del/la meu/meva fill/a
[nom i cognoms ____________________________________________________] d’acord
amb les condicions que en aquest document s’especifiquen.
NO autoritzo a l’Ajuntament de Vic, de forma gratuïta i sense limitació temporal ni
territorial, a utilitzar la imatge del/la meu/meva fill/a
[nom i cognoms ____________________________________________________] d’acord
amb les condicions que en aquest document s’especifiquen.

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:
o Tramitar la sol·licitud d’inscripció a la Cavalcada de Reis. Difondre i/o publicar les
fotografies i vídeos efectuats, on hi aparegui i hi sigui clarament identificable, de
manera íntegra o parcial, amb fins d'informació, divulgatius i publicitaris de les
activitats relacionades amb la Cavalcada de Reis, per qualsevol mitjà.
• Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que atorgueu a
través d’aquesta sol·licitud.
• Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
• 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 a través del correu electrònic
dpdajuntament@vic.cat.
• Conservació: Les dades 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 www.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.

Sr./Sra. [...................................................................................................................................] amb
DNI, NIE o Passaport [.............................................................], com a pare/mare/tutor de
[.........................................................................................................................................],
declaro
entendre les clàusules presents i mitjançant la signatura manifesto la meva conformitat amb el
contingut, consento expressament el tractament de les dades personals en els termes anteriorment
mencionats.
Signatura:

Vic, a _______ de ____________________________del________

