
      
 

                       
 

XXXVIII CURSA POPULAR MARIA VÍCTOR 
 

AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT 
 
 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A: 
 
NOM……………………….....................COGNOMS………………….................................................... 
 
DNI………………………...................... TELÈFON………………………………........................................ 
 
ADREÇA…………………………………............................................................................................ 
 
POBLACIÓ………………………………................................................CODI POSTAL…………….......... 
 
 
DADES DEL MENOR: 
 
NOM…………………...........................COGNOMS………………………............................................... 
 
DNI……………………...............(en cas de tenir-lo). DATA NAIXEMENT………………......................... 
 
IMPORTANT: 

□ En cas de participar en la Cursa Maria Victor, autoritzo que el nom, cognoms, sexe i any de naixement 
es publiquin en les llistes d’inscrits, així com en els resultats, que es publicaran en els taulells informatius a 
l’arribada de la cursa, en la pàgina web oficial de l’Ajuntament així com en els medis de premsa escrita 
local. 

□ Autoritzo a la realització de fotografies on apareguin individualment o en grup i a la publicació de les 
mateixes  
en la web i comptes de xarxes socials oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de 
difusió informativa. 
 
 
Manifesto la meva conformitat expressa i autoritzo que la meva filla/el meu fill, tutelat/da, les 
dades del/la qual han estat assenyalades, pugui participar a la Caminada Popular o Cursa 
Maria Víctor 2018, de conformitat amb allò establert el reglament eximeixo de responsabilitat 
expressament a l’organització de l’acte dels danys i perjudicis que el/la menor pogués patir en 
realitzar i/o causar a terceres persones; així com dels danys que aquest pogués patir com a 
conseqüència de l’activitat física i mental en la qual participa. 
 
 
Signatura de la mare, pare o tutor/a 
 
 
 
 
 
 



......................................................................a........de............................................, 2018 
 

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, 
s’informa: 

Responsable 
del tractament 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans 
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades: dpd@palauplegamans.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestionar la participació en la Caminada Popular o Cursa Maria 
Victor 

Temps de 
conservació 

Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps 
necessari pel compliment de la finalitat del tractament, en exercici de 
les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els 
terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles 
responsabilitats legalment previst 

Legitimació 
del tractament Consentiment de l’interessat 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

El nom, cognoms, sexe i any de naixement dels participants en la 
Cursa Maria Victor es publicaran  en les llistes d’inscrits, així com en 
els resultats, que es publicaran en els taulells informatius a l’arribada 
de la cursa, en la pàgina web oficial de l’Ajuntament així com en els 
medis de premsa escrita local  quan l’interessat hagi atorgat el 
consentiment. 
Les fotografies dels participants realitzades durant la cursa i la 
caminada podran ser difoses en la web i comptes de xarxes socials 
oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de 
difusió informativa, quan l’interessat hagi atorgat el consentiment. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

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 https://www.palauplegamans.cat o 
presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 


