AUTORITZACIÓ MENORS A PARTICIPAR EN ACTIVITATS MUSICALS
ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE SÚRIA

1. Dades de l’activitat musical a participar segons les BASES aprovades
per l’Ajuntament:

Recinte / espai:
Esdeveniment:
Data:
Horari activitat:
2. Autorització del pare – mare – tutor/a:
Jo,
Nom
Cognoms
DNI/NIE/Passaport
Correu electrònic
Telèfon
DECLARO sota la meva responsabilitat, ser el pare – la mare – el/la
tutor/tutora legal del(s) menor(s) que a continuació es detalla(en):
1

Nom
Cognoms
DNI/NIE/Passaport
Edat

2

Nom
Cognoms
DNI/NIE/Passaport
Edat
1

AUTORITZO al(s) meu fill(s) menor(s) d’edat esmentats anteriorment, per
a què puguin participar en les activitats musicals organitzades per
l’Ajuntament de Súria per a les CARAMELLES 2022.
EXIMEIXO a l’Ajuntament de Súria, organisme que gestiona la instal·lació i
organitza l’activitat, de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés de
l’activitat musical referenciada, així com també de qualsevol altre perjudici,
dany i/o responsabilitat que pugui(n) patir el(s) menor(s).
3.

Protecció de dades de caràcter personal:
HE ESTAT INFORMAT/DA que l’Ajuntament de Súria tractarà i guardarà
les dades aportades en aquest document.
ACCEPTO i PRESTO EL MEU CONSENTIMENT que les meves dades i la
del(s) menor(s) que consten en aquesta document d’autorització, quedin en
custòdia de l’Ajuntament de Súria.
Informació sobre protecció de dades:
Responsable

Finalitat
Legitimació

Drets

Delegat
Dades

de Protecció

de

Número identificador del
delegat de protecció de
dades
Reclamació

Ajuntament de la vila de Súria
C. Ernest Solvay 13
08260-Súria
938682800
suria@suria.cat
Gestionar l’autorització d’accés de menors a espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment d’una obligació legal (Decret 112/2020, del 31
d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives de Catalunya
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com
qualssevol altres drets que els corresponguin, tal com
s'explica en la informació addicional
Diputació de Barcelona
dpg.ajsuria@diba.cat
Pg. Vall d’Hebron 171 – Recinte Mundet – Migjorn Bloc B 2a
planta.
08035 Barcelona
934726500
REGDPD – 0000685

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament de
Súria en paper o mitjançant la seu electrònica
(http://www.suria.cat).

4. Data i signatura del document:
DATA
SIGNATURA PARE – MARE – TUTOR/A
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