Autorització a menors de 18 anys per a la participació a les activitats del Departament de Joventut
de l’Ajuntament de Lleida.
DADES DEL PARE / MARE O TUTOR-A LEGAL:

DNI, NIE o Passaport:
Nom i Cognoms:
Adreça:
Telèfon 1:

CP:
Telèfon 2:

Població:
Correu electrònic:

DADES DEL FILL/A (menor d’edat):

DNI, NIE o Passaport:
Nom i Cognoms:
Data de naixement:
Telèfon del menor:

Correu electrònic:

ACTIVITAT/S EN QUÈ PARTICIPA:

AUTORITZACIONS
LA PERSONA SOTASIGNANT I EN REFERÈNCIA AL SEU FILL/A O MENOR QUE TUTELA LEGALMENT:
• AUTORITZA a la seva participació en l’activitat o activitats abans ressenyada/es.
• ASSUMEIX les responsabilitats derivades de qualsevol conducta inadequada del menor durant l’activitat i AUTORITZA als
professionals responsables de l’activitat a prendre les mesures necessàries pel correcte funcionament d’aquesta (que
podran anar des de la suspensió de la participació del menor, al retorn anticipat a casa amb despeses de desplaçament a
càrrec del pare, mare o tutor-a legal). En qualsevol cas, no es reemborsarà cap quantitat de la part no realitzada del
programa.
• QUEDA INFORMAT/DA que les activitats estan cobertes amb una pòlissa d’assegurança de La Paeria, que inclou
l’assistència sanitària en una Mútua. Que en cas d’accident es procedirà al trasllat del menor a un centre mèdic per a la
seva assistència i quan no sigui possible la meva localització es seguiran les indicacions del personal facultatiu.
(Marqueu amb una creu)

Comunicació
• AUTORITZA a l’Ajuntament de Lleida a enviar-me a mi i al menor informació per correu
electrònic i WhatsApp de les activitats de LleidaJove – Departament de Joventut.
Drets d’imatge
• AUTORITZA a l’Ajuntament de Lleida a fer servir sense fins comercials, amb caràcter exclusiu i
d’acord amb la normativa vigent, les imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es
facin durant l’activitat amb l’objectiu de fer difusió d’aquesta.
ALTRES DADES IMPORTANTS
Si hi ha algun aspecte referent a la SALUT o altres temes que penseu que cal tenir en compte en el desenvolupament de
l’activitat feu-ho constar en aquest quadre (malalties cròniques, medicacions, al·lèrgies, discapacitats, dificultats...).

Signatura,

Lleida, ____ de/d’______________ de 20___
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament “Participants en activitats juvenils”, responsabilitat de
l’Ajuntament de Lleida, situat a la plaça Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La
finalitat del tractament és la gestió dels participants de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Lleida, enviament d’informació
d’activitats i difusió de les activitats a través del Web de l’Ajuntament. El tractament general de dades queda legitimat amb el compliment
d’una missió realitzada en l’exercici de poders públics en virtut de l’art. 6.1 e) del RGPD. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels
supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al
tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.es.

INFORMACIÓ DETALLADA al revers del formulari.

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Tractament
Responsable
Delegat de
Protecció de Dades
(DPD)
Finalitat

Legitimació

Destinataris

Conservació

Drets

PARTICIPANTS EN ACTIVITATS JUVENILS
Ajuntament de Lleida. Plaça Paeria 1. 25007 Lleida.
Adreça: c/ Salmerón, núm. 1, 25004-Lleida / Correu electrònic: dpd@paeria.es
Gestió dels participants de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Lleida, enviament
d’informació d’activitats i difusió de les activitats a través del Web de l’Ajuntament.
La base legitimadora general, continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de
Dades (RGPD) és al següent: compliment d’una missió realitzada en interès públic (art. 6.1 e).
La base legal que empara l’anterior legitimació es troba en les competències complementàries
en matèria de joventut dels municipis, previstes a l’art. 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació amb l’art. 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.
La base legitimadora específica, per a l’enviament de butlletins informatius i els drets d’imatge,
és el consentiment (art. 6.1 a del RGPD).
La regla general és que no es comunicaran dades a tercers. Només podran ser comunicades
quan així ho estableixi l’ordenament jurídic. A títol exemplificatiu, es podran comunicar les
dades a la Mutua asseguradora dels danys personals quan resulti necessari per la prestació del
servei contractat, en virtut de l’art. 6.1 b) del RGPD.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es
recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquella finalitat
i del tractament de les dades.
Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat,
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la seva sol·licitud al Registre General
de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran 32, baixos,
25007 Lleida.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
No obstant això, pot adreçar-se prèviament al Delegat de Protecció de Dades, qui us ajudarà a
resoldre el cas.
En els supòsits que la base legitimadora és el consentiment, també tindrà dret a retirar-lo.
D’una banda, el consentiment relacionat amb el butlletí de notícies es pot retirar enviant un
missatge a la direcció de correu electrònic següent: lleidajove@paeria.es. D’una altra banda, el
consentiment relacionat amb els drets d’imatge es podrà retirar tornant a emplenar el
formulari d’autorització.

