INSCRIPCIÓ/AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A VICSONA

DADES DEL JOVE
Nom i Cognoms ...............................................................................................................
Data de naixement............................. Edat.............DNI....................................................
Adreça ............................................................................................................................
Població....................................................... Telèfon propi ..............................................
Correu electrònic.............................................................................................................
Telèfon/s d’urgència dels pares........................................................................................

AUTORITZACIÓ:

Jo, __________________________________________ amb DNI ________________ com a pare/mare/tutor de
_______________________________________, AUTORITZO la inscripció a VicSona, Mostra de Música Jove.
AUTORITZACIÓ PER A LA REPRODUCCIÓ I PUBLICACIÓ D’IMATGES
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució, per la llei orgànica 1/1982 sobre
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i per la llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal:
AUTORITZO a l’Ajuntament de Vic a enregistrar la imatge del/de la menor i a publicar-la de forma clarament
identificable, en les fotografies i gravacions corresponents a VICSONA, i que s’exposin públicament en els
següents mitjans amb la finalitat de difondre les activitats realitzades:
 Pàgina web: www.vicjove.cat, www.vic.cat
 Twitter: @vicjove, @aj_vic
 Facebook: www.facebook.com/vicjove
 Instagram: vicjove
AUTORITZACIÓ
AUTORITZO que sigui traslladat a un Hospital o Centre Sanitari en cas necessari.
AUTORITZO les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar sota la direcció facultativa pertinent.
Si en el transcurs del dia el menor ocasiona algun problema degut al seu comportament, s’avisarà als pares quedant
l’Ajuntament de Vic exempt de tota responsabilitat.

................., ............... de ......................de 2018

(signatura mare/pare/tutor)

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
personals s’incorporaran al fitxer Vicjove, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud i
gestionar la informació d’activitats, serveis, recursos i temes d’interès juvenil. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació
complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el
formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat

