
Fitxa Juvenil
(Menors de 18 anys)

Important: adjuntar fotocòpia

targeta sanitària

Nom i cognoms……………………………………………………………………….

Data de naixement…………………… D.N.I / N.I.E………………………………

Adreça……………………………………………………………

Codi postal…………………… Població………………… Telèfon…………………

Adreça electrònica………………………………………………………………………………………….

CIP Targeta sanitària……………………………………………………………………………………….

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA

El Sr./Sra. .........……………………………………………………………………………………

Amb DNI…………………………………………...................................…………………

Com a tutor legal del menor……………………………………………...………………

CESSIÓ DRETS D’IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 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’equip tècnic
dels Castellers de Tortosa demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar
fotografies o vídeos on apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables.

El Sr./Sra. .........…………………………………………………………………………………

Amb DNI…………………………………………...................................………………

Com a tutor legal del menor……………………………………………...……………

AUTORITZA: que pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a activitats castelleres organitzades
per l’entitat i publicades en:

-pàgines WEB de l’entitat
-Filmacions destinades a difusió pública no comercial
-Fotografies per a revistes o altres publicacions

Així mateix em comprometo a no fer un mal ús de les fotografies on apareguin altres menors i les quals siguin

compartides en mi.

Tortosa, a…………………de………………….de 20…….            Signatura…………………………

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal,l’informem que les seves dades personals seran incloses dins un fitxer

automatitzat sota la responsabilitat dels CASTELLERS DE TORTOSA , amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Pot exercir els seus drets d’accés,cancel·lació,rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C\Isabel ll nº17 4rt B, CP 43520 Roquetes.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades,que vostè es compromet  a notificar-nos  qualsevol variació i que tenim el

consentiment d’utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


