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Autorització pels menors d’edat per a participar a les activitats de Zona 

Jove 2022 

Jo, ............................................................................ amb DNI ................................... 

autoritzo el meu fill/a ....................................................................................... a participar de les activitats 

de: 

Hip hop Zone de 18h a 00h el divendres 1 de juliol de 2022 

Survival Zombie de 22h a 5h el divendres 8 i dissabte  9 de juliol de 2022 

Torneig de futbol sala de 19h a 00h el divendres 15 de juliol de 2022 

Piscina nocturna de 20h a 00h el divendres 21 de juliol de 2022 

i me’n faig responsable. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982 

de 5 de maig, L’Àrea de Cultura i Joventut demana el consentiment als pares o tutors legals per poder 

utilitzar les fotografies realitzades als seus fills/es durant les diferents activitats de Zona Jove 

Autoritzo que la imatge del nostre fill/a pugui aparèixer publicada en qualsevol mitjà de comunicació 

municipal de  l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 

Signatura pare/mare o tutor legal Data: 

mailto:smpt.joventut@smpalautordera.cat
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Autoritzo a l’Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a fer ús de les meves dades 
de caràcter personal, amb la finalitat exclusiva d'utilitzar-les per a fer difusió de les activitats organitzades pel 
mateix servei. Així mateix faig constar que resto assabentat/da: 

 
Protecció de dades 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal 
que correspongui, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera facilita la següent informació bàsica sobre 
Protecció de Dades: 

 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Pl. de la Vila 1 
08460 Santa Maria de Palautordera 

Delegat de protecció de dades: dpd.ajsmpalautordera@diba.cat 

Finalitat del tractament Activitats organitzades per l’Àrea de Joventut per a participar a les activitats 
de Zona Jove 2022 

Temps de conservació Les dades personals seran conservades durant el temps necessari per a 
garantir la finalitat per a la qual han estat recollides i la normativa d’arxiu 
històric. 

Legitimació del tractament El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació 
legal aplicable a l’Ajuntament. 

Destinataris de cessions o 
transferències 

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. 

Drets de les persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu 
electrònica http://www.smpalautordera.cat/ o presencialment a les oficines 
del registre de l’Ajuntament. 

Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades 
en la següent adreça: 
https://www.smpalautordera.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/  

 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet 
a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. 
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la 
normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la 
seguretat de les dades de caràcter personal. 
 

AUTORITZO 
 
 
Signatura pare/mare o tutor legal    Data: 
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