AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT XTRAIL SERIES RUN
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A

NOM I COGNOMS: ___________________________________________________
DNI: ________________________________________________________________
DOMICILI: __________________________________________________________
CP/POBLACIÓ: ______________________________________________________
TELÈFON CONTACTE: _______________________________________________
Autoritzo a ___________________________________________________________
He llegit, entenc i accepto el reglament de la prova Xtrail Series Run i conec el recorregut. Així mateix
asseguro que el menor és conscient i coneixedor de l’activitat esportiva i del recorregut que es
desenvoluparà a la prova i assumeixo tots els perills que la participació en la prova comporta.
Atès que el dret a pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Española i està regulat per
la Llei orgànica 1/182, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les imatges del seu fill/a o tutelat/da,
obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives o de lleure corresponents a la pàgina
web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa del SPORTEVENTS 360o.
L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per el pare/mare o tutor/a.
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'informem que les dades del seu fill/a seran tractades per: SPORTEVENTS 360o, amb NIF 38846780X i
domicili a Joan Salvat Papasseit 42 (08304) Mataró.
Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail
info@sportevents360.com
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys
necessaris per complir amb les obligacions legals.
SPORTEVENTS360o l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.
És per això que es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o
rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal
podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició,
dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic
info@sportevents360.com En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment
atorgat mitjançant la present clàusula.
L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que
consideri oportuna.
A partir de la firma del present formulari vostè autoritza explícitament el tractament de les dades de
caràcter personal del seu fill/a, per la finalitat especificada, per part de SportEvents360o.
Signat, El pare/mare/tutor
____ de _________________ de 20____

