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

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 del seu fill/a o tutelat/da durant la seva participació a la mostra de música jove del Vic Sona, on hi
aparegui i hi sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial, amb fins d'informació, divulgatius i
publicitaris de la campanya, a les xarxes socials de l’Ajuntament de Vic i de VicJove (Instagram, Facebook i
Twitter), a les pàgines webs de l’Ajuntament de Vic i de VicJove i per qualsevol mitjà de comunicació (entre
d’altres, per a la seva distribució a comerços i a zones estratègiques de la ciutat de Vic i a zones on accedeixen els
joves com ara espais culturals, pistes esportives, centres educatius, centres cívics). 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.

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:
Tramitar la inscripció al VicSona i posar-se en contacte amb el pare/ mare o tutor/a en cas d’urgències
mèdiques. Tanmateix enregistrar, difondre i publicar per qualsevol mitjà especificat anteriorment les
fotografies i vídeos efectuats durant la mostra del VicSona.
 Legitimació: el consentiment de l’interessat (art. 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 als medis de comunicació emprats pel responsable per a la seva difusió i publicació (pàgines
web, xarxes socials o qualsevol altre medi autoritzat pel responsable).
 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: Les dades es conservaran sempre que siguin legítimes per a les finalitat que van ser
recollides i, en tot cas, en base a la normativa d’arxius aplicable al responsable.
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.gencat.apdcat.cat).

Per tot l’esmentat,

Jo, __________________________________________ amb DNI __________________

AUTORITZO la inscripció a VicSona, Mostra de Música Jove.
AUTORITZO a la captació i posterior reproducció de la imatge del meu fill/a o tutelat/da.

AUTORITZACIÓ PER ACTUACIONS MÈDIQUES D’URGÈNCIA:
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 2022

(signatura)

