AUTORITZACIÓ
DE PARTICIPACIÓ A LA
Patronat Municipal de Festes
Comissió de Festes de Sant Pere

En/Na............................................................................................................................
i En/Na.............................................................................................................................
com a pare/s / mare/s / tutor/a legal, AUTORITZA la participació del seu fill/a, menor
d’edat,
.........................................................................................................................................
a la desfilada de la CAVALCADA DE LA MAR 2018 DEL GRAU DE CASTELLÓ.
Així com a ser fotografiat o filmat i que es publiquen les dites imatges on siga clarament
identificable (segons el dret de la pròpia imatge està reconegut en l’Article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, i la resta de legislació vigent).
Així mateix, dóna el seu consentiment per a publicar fotografies o filmacions on
apareguen els seus fills o les seues filles, i on siguen clarament identificables.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal,
AUTORITZE:Que totes les dades que els facilite per qualsevol mitjà durant la meua relació amb aquesta entitat, s’incloguen en els
Fitxers el responsable dels quals és l’Excm. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ, amb domicili a Castelló, plaça Major 1 12001 Castelló de la
Plana i seran tractats amb la màxima confidencialitat per al desenvolupament d’aquesta relació. Igualment, podré exercir els meus
drets davant d’aquest, així com per a rebre, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, MMS, mitjans electrònics
equivalents, fax o telefonades automàtiques, serveis que puguen ser del meu interés.
De conformitat amb la citada Llei Orgànica podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància
presentada davant del Registre General de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

DESFILARÀ:

A PEU

AMB CARROSSA

Tant si desfila a peu com en carrossa, els autoritzants vetlaran i es faran responsables
de que el participant complisca totes les normes de seguretat bàsiques.
Grau de Castelló, a........... de...............................de 2018

Signat:.....................................

Signat:........................................

COL·LECTIU:.................................................................... NÚM. DE PARTICIPANT:.................

g

Presentar abans del 12 de juny de 2018 a la Tenencia Alcaldia del Grau

