INSCRIPCIÓ GRUP DE DIABLES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
GRUP DE DIABLES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ -- DADES NEN/A ASSOCIAT/DA
NOM I COGNOMS
ADREÇA
CODI POSTAL
POBLACIÓ
NIF
DATA DE NAIXEMENT
TELÈFON 1
TELÈFON 2
MÒBIL
ADREÇA ELECTRÒNICA
TALLA DE SAMARRETA
El pare/mare/tutor/a legal de l'interessat consenteix que les dades de caràcter personal que es recullen en
el present document siguin incloses en el registre de socis de l'Entitat.
L’interessat es dona per assabentat dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podent
exercitar-los, en els termes previstos a la “Ley Orgánica 15/1999 sobre Protecció de Datos de Carácter
Personal”, dirigint les seves comunicacions per escrit al domicili de l'Entitat. La prestació del present
consentiment resulta imprescindible per a la inscripció en el llibre de socis, no essent possible sense el
mateix. Aquestes dades podran ser cedides a Entitats o Organismes Públics o privats relacionats amb les
finalitats previstes en els estatuts de l'Entitat.
En cas d’incloure’s dades de persones físiques diferents de l’interessat, aquest declara haver informat
prèviament a dites persones dels extrems assenyalats en els paràgrafs anteriors.
El pare/mare/tutor legal del menor interessat manifesta estar al corrent dels riscos inherents a l'activitat
pròpia de la colla de diables i, en especial, del risc d'utilització d'articles pirotècnics; donant el seu vistiplau
per a la participació del menor tutelat en tots els actes.
Lloc i data:
Signatura pare/mare/tutor/a:

GRUP DE DIABLES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ:
Autorització per a la reproducció i publicació d’imatges
Dades personals de nen/a mare/pare/tutor legal:
Nom i cognoms
nen/a
DNI
Nom i cognoms
pare/mare/tutor
DNI

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, L’ENTITAT GRUP DE
DIABLES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ I ENTITATS VINCULADES sol·licita el teu
consentiment per publicar la teva imatge així com la del teu fill/a en fotografies i
gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a
la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a
qualsevol contraprestació econòmica.
Et recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que
contempla la Llei pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a L’ENTITAT GRUP DE
DIABLES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, Ref. Protecció de dades, Carrer PRAT DE LA
RIBA, 1 (l’Espluga de Francolí), o bé per correu electrònic a diablesespluga@gmail.com

Conforme,
Data:
Signatura:

