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FESTA MAJOR DE PLATJA D’ARO
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NOM

COGNOMS

EDAT

TELÈFON

DNI

EMAIL

ADREÇA

POBLACIÓ

NÚMERO DE COMPTE

AUTORITZACIÓ
Sr/Sra

amb DNI/NIE

com a representant legal del menor d’edat
amb DNI/NIE
presta el consentiment exprés, informat, gratuït e inequívoc a Ajuntament de Castell- Platja D’Aro, CIF: P-1705300-J per la captació de la seva imatge i veu en format, i la seva posterior difusió, dins del concurs del Tu de què Vas.
Tot això de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, amb relació a allò establert en la normativa
de Protecció de dades personals.
I essent coneixedor que aquestes dades son tractades amb la finalitat de participar en el concurs de Tu de què vas, i que seran accessibles a les persones a qualsevol persona que
accedeixi als medis on es publicaran incloent medis online (pàgina web i xarxes socials). Aquestes dades seran conservades amb finalitats d’arxiu històric de l’Ajuntament.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat – sense efectes retroactius- , així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament u oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci Ajuntament de Castell- Platja d’Aro, domiciliada en Mossèn Cinto Verdaguer, n. 4,
17250 Platja d’Aro (Girona).
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a dpo@platjadaro.cat

A Platja d’Aro, en data

Signatura

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro · Àrea de Joventut · T 972 825 463 · pij@platjadaro.com
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en nom i representació pròpia, presta el consentiment exprés, informat, gratuït e inequívoc a Ajuntament de Castell- Platja D’Aro, CIF: P-1705300-J per la captació de la seva imatge i
veu en format, i la seva posterior difusió, dins del concurs del Tu de què Vas.
Tot això de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, amb relació a allò establert en la normativa
de Protecció de dades personals.
I essent coneixedor que aquestes dades son tractades amb la finalitat de participar en el concurs de Tu de què vas, i que seran accessibles a les persones a qualsevol persona que
accedeixi als medis on es publicaran incloent medis online (pàgina web i xarxes socials). Aquestes dades seran conservades amb finalitats d’arxiu històric de l’Ajuntament.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat – sense efectes retroactius- , així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament u oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci Ajuntament de Castell- Platja d’Aro, domiciliada en Mossèn Cinto Verdaguer, n. 4,
17250 Platja d’Aro (Girona).
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a dpo@platjadaro.cat
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