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AUTORITZACIÓ PER A MENORS DE 18 ANYS
El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza, durant l’any,
activitats adreçades a joves com tallers, cursos, xerrades, sortides, jornades de participació,
etc.
Per una banda, demanem l’autorització, com a representació legal, perquè els i les joves
menors d’edat participin en activitats organitzades per aquest servei i concretament les que
tindran lloc de juliol a setembre de 2020.
Per una altra banda, i d’acord amb la Llei 1/1982 de Protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, demanem el consentiment, com a representació
legal, per a que el o la menor pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions relacionades amb les
esmentades activitats de joventut.
Finalment, en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19, es demana
declaració de responsabilitat.

En/Na

amb

DNI

núm.

, en condició de pare, mare o representació legal del/la
menor

amb

DNI

núm.

,

Autoritzo al meu fill o la meva filla a:
Participar en les activitats organitzades a l’espai jove la Nau, del Servei de
Joventut, de juliol a setembre de 2020.
En el cas que sigui menor de 14 anys aparèixer en fotografies i/o filmacions
relacionades amb les activitats organitzades, a l’espai jove la Nau, de setembre a
desembre de 2020.
Declaro sota la meva responsabilitat:
 Que conec el context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de
l’activitat en la qual el meu fill o la meva filla s’ha inscrit. Així mateix, entenc que l'equip de
dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que
puguin esdevenir en relació a la pandèmia durant l'activitat.
 Que m’encarrego que porti la mascareta.
 Que compleix els requisits de salut següents:
o

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.

o

No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els
14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
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Informació bàsica sobre protecció de dades:
Responsable del tractament: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Finalitat: Autorització per participar a les activitats organitzades a l’espai jove la Nau i enregistrament
d’imatge/veu.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors
d’edat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu
consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
per mitjans electrònics https://seu.vilafranca.cat o bé presencialment a l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès: C/ de la Cort 14 , 08720 Vilafranca del Penedès.
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu
electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la
pàgina: http://www.vilafranca.cat/html/avislegal.html

I per què així consti, signo aquest document al lloc i la data indicats.

Signatura

Vilafranca del Penedès,

de

de 20

