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Campus de tecnificació
AUTORITZACIÓ CAMPUS I DRETS D’IMATGE
Jo___________________________________
amb
DNI___________________Autoritzo
al
meu
fill/a_________________________________________
A participar al campus d’estiu organitzat per l’A.E. SANT LLUÍS que tindrà lloc en el camp Municipal. Accepto i
autoritzo a l’A.E. SANT LLUÍS a traslladar al meu fill/a fora de les instal·lacions, a peu o en transport, abans
esmentades per poder dur a terme altres activitats relacionades amb el campus. Manifesto conèixer i acceptar que
si el meu fill/a pateix algún accident quedarà cobert per les cobertures de la Seguretat Social que corresponguin
segons còpia de la tarja sanitària que facilitaré a l’inici del campus, sense que l’A.E. SANT LLUÍS tingui ni otorgui cap
mena de cobertura. Donc fe que el meu fill/a és apte per la pràctica de l’esport i pràctiques aquàtiques. Així mateix
si fes falta facilitaré un informe mèdic amb descripció detallada de les malalties del meu fill/a i la medicació que
haguès de pendre.De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de caràcter personal,
autoritzo la recollida i el tractament informatitzat de les meves dades de caràcters personals i de les dades de
carácter personal del meu fill/a -incloent la seva imatge- , que s’incorporaran a un fitxer automatitzat de titularitat
de l’A.E. SANT LLUÍS amb la finalitat de gestionar la participació del meu fill/a en el campus de l’A.E. SANT LLUÍS,
així com mantenir-nos informats sobre activitats relacionades amb l’entitat.
Tanmateix autoritzo a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS, a que les fotografies i vídeos del menor puguin
aparèixer en imatges derivades d’activitats organitzades per l’associació i a poder ser publicades i difoses en la
seva pàgina web o en qualsevol altre mitjà de comunicació i difusió, sempre i quan es respecti la finalitat d’aquesta
autorització.
L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS es compromet a no cedir les imatges per cap altre fi ni tractar-les amb
finalitats diferents a l’autoritzada en aquest document.
L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS disposa d’un espai web i xarxes socials on informarà i farà difusió de les
seves activitats. En aquests suports digitals es podran publicar imatges en les que apareguin individualment o en
grup, persones físiques vinculades a la nostra associació realitzant activitats pròpies. Donat que el dret a la pròpia
imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la junta de l’ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS, i
amparant-se en la Llei Orgànica de Protecció de dades, demana el consentiment per a poder publicar i difondre
fotografies i vídeos en els quals apareguin imatges on es sigui clarament identificable. Els afectats tenen dret a
l’accés, rectificació, cancel.lació i oposició per mitjà escrit dirigit a l’associació o per correu electrònic a
aesantlluis@aesantlluis.cat.
Informem que les dades facilitades no seran cedides sota cap circumstància sense la seva expressa autorizació.
Aquestes dades seran tractades dins la normativa vigent, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016
(GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades. El responsable de l’emmagatzematge d’aquestes dades és l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
SANT LLUÍS, amb C.I.F. G62398078, i domicili a efectes de notificacions al carrer ARANYÓ, 14 de la COLÒNIA GÜELL
-SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 08690- dins la província de Barcelona.
Vostè té el dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consultar o aclarir els dubtes que puguin sorgir dels
formularis. Tanmateix té dret a l’accés, oposició, rectificació i cancel.lació de les seves dades de caràcter personal
per mitjà escrit dirigit a l’associació o per correu electrònic a aesantlluis@aesantlluis.cat. Totes les seves dades
seran donades de baixa pels següents motius: 1r. a petició de l’interessat. 2n. quan ja no siguin necessàries per la
finalitat per la qual van ser recollides.
STA. COLOMA DE CERVELLÓ a _______de__________________de 2021
Signatura

AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Regidoria d’Esports

Cal portar fotocòpia de la tarjeta sanitària i del carnet de vacunacions

