
 
 

AUTORITZACIÓ   MENORS   PARTICIPANTS   PREMI   TALENT   JUVENIL   D’ALFAFAR  
 
 

En/Na………………………………………..  amb  DNI……………………………………  com  a  mare/pare  o  tutor         
del   menor………………………………………………………………………………  
 
Autoritze  al  meu  fill/a  a  participar  en  el  Premi  de  Talent  Juvenil  d’Alfafar  organitzat  per                
Compromís  per  Alfafar  i  autoritze  a  fer  ús  del  material  multimèdia  obtingut  de  l’espectacle  final                
i   les   gravacions   rebudes   per   tal   de   participar.  
 
Les   imatges   podrán   ser   utilitzades   per   a:  

● Difusió   d’activitats   i   esdeveniments   mitjançant   la   web   i   xarxes   socials   de  
Compromís   per   Alfafar.  

● Us   intern   en   memòries   i   projectes   de   Compromís   per   Alfafar.  
● Documents   i   material   gràfic   imprés,   com   cartells,   fullets   i   manuals.  

L'entitat  es  compromet  al  fet  que  la  utilització  d'aquestes  imatges  en  cap  cas  suposarà  un  mal  a                  
l'honra  i  intimitat  del  menor,  ni  serà  contrària  als  interessos  dels  menors,  respectant  la               
normativa   en   matèria   de   protecció   de   dades,   imatge   i   protecció   jurídica   del   menor.  

I   per   deixar-ne   constància   signe   l'autorització   en   ……………….   A….   de…….…..   de……..  

Signat:……………………………………..  
 

L'informem  que  totes  les  dades  personals  que  ens  ha  facilitat,seran  inclosos  en  un  fitxer  automatitzat  de  dades  degudament                   
legalitzat,  del  qual  és  responsable  “Compromís  per  Alfafar”  amb  CIF  V-98757081,  amb  la  finalitat  de  poder  realitzar  les                   
gestions  degudes  per  a  la  prestació  del  servei  requerit.  Les  dades  seran  conservades  mentre  es  mantinga  la  relació  dinàmica  i                     
durant  el  termini  estrictament  necessari  per  a  complir  amb  les  prescripcions  legals.  De  conformitat  amb  el  que  s'estableix  en                    
la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  Personals  i  Garantia  dels  Drets  Digitals  i  el  Reglament  (UE)                       
2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  de  27  d'abril  de  2016  pot  exercir  els  seus  drets  d'accés,  rectificació,  supressió,                     
limitació  del  tractament,  oposició  o  dret  a  la  portabilitat  de  les  dades  enviant  un  correu  electrònic  a  alfafar@compromis.net  o                    
per  carta  certificada  especificant  el  seu  nom,  cognoms  i  DNI  en  la  següent  adreça  Plaça  de  l’Ajuntament  núm.1,  46910                    
Alfafar.  


