
 

 
PROTECCIÓ DE DADES: Us informem que el responsable de tractament de les dades és l’Ajuntament del Masnou, amb domicili a Pg. 
Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou i adreça de correu electrònic ajuntament@elmasnou.cat. Poden contactar amb el Delegat de 
Protecció de Dades mitjançant l’adreça de correu electrònic dpd@elmasnou.cat. La finalitat del tractament de les dades és gestionar el 
projecte pedagògic Consell Municipal dels Infants. Les dades tractades seran les proporcionades en aquest document així com la 
imatge i veu que puguin ser captades en moments posteriors per a la finalitat especificada. La legitimació pel tractament de les dades 
és el consentiment exprés del pare/mare/tutor legal del/la menor. Les dades no seran cedides a terceres persones. Podeu exercir, en 
tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment 
atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots els drets són reconeguts i conferits per la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades. Pel seu exercici cal que envieu la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades 
o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elmasnou. Les dades seran conservades durant el 
temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.  

 

 

 
Benvolgut/da,  

 

La cursa d’andròmines es realitzarà el dissabte  29 de  juny de 2019 a les 19,30h, dins el marc de 

la Festa Major 2019. Cal que vosaltres i la vostra andròmina estigueu preparats i preparades al 

punt de trobada (pistes esportives Pau Casals) a les 19:00h.  

 

Dades de l’andròmina 

Nom(*):________________________________________________________________________

_________ 

Lema:_________________________________________________________________________

__________ 

Responsable de l’andròmina Nom i Cognoms(*): 

________________________________________________ 

DNI(*):__________________________________           Data de 

naixement:___________________________ 

Població:________________________________            

Telèfon(*):__________________________________ 

 Correu electrònic(*): 

______________________________________________________________________ 

 

En aquest document declaro que  la meva participació a la VI Baixada d’Andròmines Festa Major 

de Sant Pere 2019 és voluntària i recau sota la meva responsabilitat l’andròmina inscrita en aquest 

document, exposant que compleix els requisits que s’estableixen en la normativa de la VI Baixada 

d’Andròmines 2019 fent constar que sóc el responsable d’aquesta al llarg de l’activitat i s’exclou a 

l’organització de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest fet. 

 

Menors d’edat(*): (autorització del pare/mare/tutor legal – full adjunt) 

 

*És obligatori omplir aquests camps 

 



 

 
Autorització relativa als menors d’edat: ús d’imatge  

 
L’Ajuntament disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces 
web), on informa i fa difusió de les activitats organitzades per l’Ajuntament.   
 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, 
participants en les activitats esmentades. 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 8.1 de la Constitució espanyola i està 
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, l’Ajuntament demana el consentiment als pares, mares o tutors legals 
per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament 
identificables.  
 

 
Dades de la o el menor           
Nom i cognoms del/la menor 
 
 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal del/la menor                                  DNI/NIE/Passaport 
 
 
 

 
Autoritzo 

Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos per qualsevol mitjà o canal, 
corresponents a activitats organitzades per l’Ajuntament  
 

 Pàgines web municipal:    □ Sí    □ No 

 Revistes o publicacions editades per l’Ajuntament:    □ Sí   □ no 
 
 

Lloc i data 
 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal del/la menor 
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