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Festes 

DADES PERSONALS, CONTACTE I AUTORITZACIÓ 
TORNEIG JOCS ONLINE FESTA MAJOR 2020 

En/Na.................................................................................................(menor de 14 anys) 
DNI/NIE......................................................................................................................  

Correu electrònic, IM..................................................................................................... 

Nom del pare/mare tutor/tutora:  

Nom _______________ 1er Cognom ________________ 2º Cognom ________________  

DNI/NIE._________ 

Domicili (*)___________________________ Població ___________________CP. _______  

Mòbil/Telèfon _____________________ E-mail, IM_________________________________  
Les comunicacions de la seva sol·licitud de participació es farà via l’adreça postal, l'e-mail i/o telèfon facilitat. 

Jo, el participant i/o familiars/tutors (signants) em dono per assabentat/da i autoritzo 
expressament a l’Ajuntament de Premià de Mar, a tractar les meves dades personals segons 
s’indica en las bases del torneig. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat 
per la Llei 5/1982, de 5 de maig;  

    Marcant aquesta casella, el participant i/o familiars/tutors, donen el seu consentiment a 
l’Ajuntament de Premià de Mar a fer gravacions en vídeo, foto, mòbil i altres mitjans, de les seves 
imatges i veu i l’autoritza a difondre aquestes imatges i veu, on aparegui i, consenten que tingui 
el dret d'utilitzar, reproduir, mostrar i presentar públicament els vídeos, àudios i fotos, en 
qualsevol de les formes possibles (paper, pòster, tríptics, roll-up, Internet, Xarxes socials, Blog, 
etc.). 

Els signants es donen per assabentats de tots els termes i condicions del presents torneig i donen 
el seu consentiment perquè siguin portats a terme i admeten que l’Ajuntament de Premià de Mar 
no té cap obligació d'usar la seva imatge, veu i dades personals. 

Signatura i data       Signatura i data
(interessat)        pare/mare tutor/tutora 

Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del 
document, en base al seu consentiment. L’Ajuntament de Premià de Mar, adopta les mesures de seguretat necessàries, 
d’acord amb la Llei 3/2018 LOPD-GDD i Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini 
de conservació de les dades lliurades, és 1 any . No hi ha decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació 
davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, i oposició, en els 
termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a al Delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Premià de Mar - 
Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar, Tel. 93 741 74 00, dpd@premiademar.cat, per mes informació 
http://www.premiademar.cat/avislegal.


