AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ A LA #GIMKCHALLENGE 2018

DADES PERSONALS DEL O LA JOVE PARTICIPANT
Nom: _________________________________ Cognoms:______________________________________________________
Carrer: __________________________________________________ Núm.:________ Pis: _______ Porta:_____________
Població:______________________________________ C.P.:______________
Edat: _______ Data de naixement:___________________ Lloc de naixement: _____________________________________
Telèfon/s: ____________________________________ Correu electrònic:_________________________________________

AUTORITZACIÓ A LA PARTICIPACIÓ I DRETS D’IMATGE
Jo (nom i cognoms del pare/mare/tutor/a) ______________________________________________________________________
amb DNI/NIE _________________________________, com a representant legal de ________________________________
_____________________________________, l'autoritzo a participar a la #GimKchallenge 2018, una iniciativa del
Departament de Joventut de l’Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, que inclou la realització de diferents
proves del 9 al 19 d’abril, i una festa de tancament, el 20 d’abril.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i que les dades de
caràcter personal, entres les quals la imatge, estan protegides per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de dades de caràcter personal; donem el nostre consentiment a l’Ajuntament de Barcelona per poder utilitzar la imatge del o
la participant, i l’autoritzem a la captació i/o enregistrament d’imatges, veu i/o continguts i a la seva publicació en qualsevol
mitjà de comunicació (incloses xarxes socials) per a publicitat o promoció, sense ànim de lucre, de la #GimKchallenge i els
seus serveis organitzadors: els Punts infoJOVE, els punts JIP (“Jove, Informa’t i Participa”), els Punts “Aquí t’escoltem!” i
les Sales d’estudi de la ciutat, gestionats pel Departament de Joventut de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de
Barcelona.
El/la participant, i el seu pare/mare o tutor/a sotasignat, acceptem íntegrament les normes de l’activitat que admetem
conèixer i ens comprometem a aplicar, quedant l’organització exempta de responsabilitat en cas del seu incompliment.
S'entén també prestat el nostre consentiment per al tractament de les dades personals subministrades exclusivament per als
fins anteriorment esmentats*.

Signatura del pare, mare, tutor o tutora,

Barcelona, _____de ___________________de 2018

ACEPTACIÓ DE LA NORMATIVA PER PART DEL O LA JOVE PARTICIPANT

En el moment del lliurament aquesta autorització, jo, _______________________________________________________,
participant a la #GimKchallenge 2018, em faig responsable d'haver llegit la Normativa de la gimcana i l’accepto. Quedo també
informat/ada que l’organització pot fer, en cas de ser necessari, possibles modificacions en els espais i horaris en què es
realitza el joc.

Signatura del o la jove participant,

Barcelona, _____de ___________________de 2018

* D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades
personals s’incorporaran al fitxer Projecte Jove de l’Ajuntament de Barcelona. Vostè consent expressament el tractament de les seves dades
per la finalitat indicada. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit al Registre General de
l’Ajuntament: pl. de Sant Jaume, núm. 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.

