Formulari d`autorització d`inscripcions per a menors d`edat

FORMULARI D’AUTORITZACIÓ D’INSCRIPCIÓ PER A MENORS D’EDAT
1a Cursa BTT Adarró i Pedalada Infantil ‐ 4 de desembre de 2016

DADES DEL MENOR PARTICIPANT EN L’ESDEVENIMENT:
Nom _____________________________

Cognoms __________________________________

DNI ________________________________

data Naixement (dd/mm/aaaa) _________________

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A:
Nom _____________________________

Cognoms __________________________________

DNI________________________________

Telèfon ____________________________________

MANIFESTO haver pres coneixement del reglament de la cursa/pedalada i manifesto LA MEVA
CONFORMITAT amb el mateix.

AUTORITZO que el meu fill/a, tutelat/da, les dades del qual han estat assenyalades, pugui participar
en la cursa de conformitat amb allò que s` estableix en el reglament de la mateixa i a què les seves
dades siguin incorporades als fitxers dels organitzadors de la cursa, només amb la finalitat de
gestionar la prova, enviar‐vos informació vinculada i realitzar accions promocionals. Així mateix
ens autoritzeu a què el seu nom, cognom, data de naixement i gènere siguin publicats a les llistes
d’inscrits, a la de resultats; a les cròniques, fotografies i filmacions a qualsevol mitjà de comunicació
(diari, web, etc.) únicament per a l'estricta divulgació esportiva de la prova.

A Vilanova i la Geltrú, ____________de________________de 2016

Signatura Pare/Mare/Tutor/a
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PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades l'informem
dels punts següents:
‐ Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè
seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de SATBike (Taller Unlimited S.L.) i Espaitrail.
‐ La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha
requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment
permeses.
‐ Les dades sol∙licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori
per a la prestació del servei. Aquestes són adequades, pertinents i no excessives.
‐ La seva negativa a subministrar les dades sol∙licitades implica la impossibilitat a prestar‐li el servei.
‐ Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponents drets d'accés, rectificació,
cancel∙lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant S.A.T.Bike (Taller
Unlimited S.L.) i Espaitrail com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través
dels següents mitjans:


EspaiTrail ‐ Ctra. BV‐2112 km 4,5 ‐ 08810 Sant Pere de Ribes ‐ 696 961 904

‐

admin@espaitrail.cat


S.A.T.Bike ‐ Av. Francesc Macià núm. 124, local‐3 ‐ 08800 Vilanova i la Geltrú ‐ 937 682 393
/ 609 559 524 ‐ cursabttadarro@satbike.es
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