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FULL D’INSCRIPCIÓ FESESTIU 2022

DADES PERSONALS

Nom i cognoms mare, pare o tutor/a legal DNI / NIE / PASSAPORT

Nom i cognoms participant FESESTIU 2022 DNI / NIE / PASSAPORT

Domicili Núm. Pis Porta Telèfon

Codi postal i població Província Telèfon mòbil (participant)

Correu electrònic Data naixement

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
En tots els casos

– Full d'inscripció (degudament signat)

(En activitats de pagament us informarem de la manera d'abonar l'import un cop es confirmi que es faci
l'activitat)

Jo, en/na      ____________________________________, com a mare, pare o tutor/a legal, amb DNI
__________, autoritzo el/la       ____________________, perquè assisteixi a les activitats del Fesestiu 2022
que el/la jove hagi seleccionat dins el formulari web d'inscripció.

He llegit i accepto el present acord i conec tots els termes i condicions aquí presents i dono el meu
consentiment perquè siguin portats a terme pel menor.

A  , a data  de  de 2022

Signat (mare/pare/tutor): 

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, us informem que les dades seran tractades per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia com a Responsable del
Tractament, amb la finalitat de l’activitat,. Un cop finalitzada, les dades podran ser conservades d’acord amb la normativa
aplicable a cada tràmit. Les dades no s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre
consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant la remissió d’un escrit dirigit
al responsable del tractament: alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, plaça de l’Ajuntament núm. 1, 08770 Sant
Sadurní d’Anoia (Barcelona), o mitjançant instància a la Seu Electrònica. 

Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat a la pàgina web de l’Ajuntament.



AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT I DIFUSIÓ D’IMATGES

El dret a la pròpia imatge està protegit per l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com el que estableix la
legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia sol·licita la seva autorització per a poder gravar imatges i/o fer
fotografies on aparegui el seu fill/a per fer publicar-les en la documentació i mitjans de comunicació de
l’Ajuntament i fer difusió de l’activitat. La imatge del seu fill/a podrà aparèixer de forma individual o en grup.
D’acord amb el Dictamen 9/2016 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la captació i difusió d’imatges
de persones identificables en un acte públic i en què la imatge d’aquestes persones aparegui com a merament
accessòria no és necessari el consentiment dels afectats, ja que preval la finalitat informativa o de difusió de
l’acte públic. No obstant, en virtut de l’interès superior del menor s’informarà als pares, tutors o representants
legals dels infants de la presa d’aquestes fotografies i de l’ús o finalitat per a la qual s’obtenen.

En/Na,                                                                amb DNI/NIE o passaport núm.                                , 
autoritzo que la imatge del meu fill/a                                                                 pugui aparèixer en fotografies 
o filmacions corresponents a activitats de FESESTIU 22 organitzades per l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia. Concretament:

- Filmacions o fotografies destinades a difusió pública no comercial (programes de futurs carnavals,
tríptics, calendaris, exposicions, revistes, publicacions d’ activitats d’àmbit cultural/comunicació de
l’Ajuntament).

- Filmacions o fotografies a la pàgina web o a les xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook, Instagram,
Youtube). 

La autorització es realitza de forma no exclusiva i gratuïta, sense que es generi dret al meu favor a rebre cap
contraprestació. La cessió d'imatge es realitza sense límit geogràfic; de forma indefinida, en tots els formats,
suports i ocasions que l’Ajuntament cregui oportú. En qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es compromet expressament a no explotar les imatges de manera que
puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi apareixen.

Sant Sadurní d’Anoia, dia             de            de 2022

Signatura de la persona que autoritza:
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