AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ DE MENORS D’EDAT
A LA SOMNÀMBULA DE RODA DE TER (16-7-2021)
Nom i cognoms del menor:
DNI:

Data de naixement:

Nom i cognom dels pares o tutors:
DNI:
Telèfon:
MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO que el meu fill/a / tutelat/da, les dades del qual consten més
amunt, pugui participar a la cursa La Somnàmbula 2021. De conformitat amb allò establert al reglament de la cursa i amb la inscripció
de l’esdeveniment esportiu prèviament emplenada, eximeixo de responsabilitat expressament a l’organitzador de la prova de danys
i perjudicis que el menor o tutelat pogués patir en realitzar la cursa i/o causar a terceres persones; així com dels danys que aquest
pogués patir com a conseqüència de l’activitat física i mental en la qual participa.
PROTECCIÓ DE DADES
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals, t’informem que, en relació a les teves
dades personals de què disposem, el responsable del tractament és FUNDACIÓ SANT TOMÀS, amb NIF: G66918095 i domicili
a c/ Sot dels Pradals, 7, 08500 Vic i a./e.: lopd@santtomas.cat
La finalitat del tractament és la gestió de les activitats esportives organitzades en interès de les finalitats de l’Associació. Les teves dades
es conservaran durant un termini de tres anys després de l’última inscripció. Et comuniquem que tens dret a accedir i rectificar les teves
dades, així com sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pots
sol·licitar-ne la limitació del tractament, i en aquest cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions. Per exercir els teus
drets et pots dirigir per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació. També podràs acudir a l’Autoritat de Control
competent i presentar una reclamació quan consideris que la teva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.
Signatura del pare, mare o tutor/a

