
 
 
 
 
 
 

 
AUTORITZACIÓ DE MENORS I AUTORITZACIÓ GRATUÏTA DRETS D´IMATGE I  

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
 
Dades del pare/mare/tutor/a 
En  ..................................................................................................................................  

amb D.N.I.  ..........................................................  , com a pare/mare/tutor/a 

 

AUTORITZA: 
El/La................................................................................................................................menor d’edat, nascut 

el dia ......../............/................. 

 

Justifico que està en plena capacitat física per realitza l‘esforç físic que comporta el recorregut d’aquest 

esdeveniment i autoritzo la seva participació en la TRANSÈQUIA 2020 (08 de març del 2020) i autoritzo a 

difondre les meves imatges i la dels meus fills menors de 14 anys o la dels meus tutelats de l´activitat 

TRANSÈQUIA en qualsevol mitjà i a la pàgina web Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia. La 

distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats 

organitzades per Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia 
 
De la mateixa manera, aquesta autorització servirà per oferir-li informació futura de les activitats i/o serveis 
realitzats per Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia 

 
I perquè consti als efectes que corresponguin, signa la present autorització el dia  ....... 

Signatura pare/mare/tutor/a : 
 
 
 
Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia demana la cessió dels drets d’imatge dels participants a l´activitat TRANSÈQUIA 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a 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, Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia us demana el consentiment per poder publicar 
fotografies on sigueu clarament identificables. També demana el consentiment als pares dels fills menors de 14 anys o tutors legals de participants 
discapacitats per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills on aquests siguin clarament  identificables. 
 
Us comuniquem que d´acord amb l´art. 85 de la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d´Abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de Desembre podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament 
de les vostres dades personals, i a la portabilitat de les mateixes davant la seu de Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia  a la Carretera 
Santpedor, 175- Masia Can Font- de Manresa, al telèfon 93 877 22 31 o per correu electrònic a dpdfundacio@parcdelasequia.cat aportant còpia del 
vostre document d’identitat.  
 
Teniu el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o també poden acudir a 
l’Agència protecció de dades de Catalunya (APDCAT). També poden, si ho consideren oportú, presentar una reclamació davant el propi 
responsable la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia al correu electrònic: dpdfundacio@parcdelasequia.cat 
  
En nom de  Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia tractem la informació que ens faciliteu per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o 
telèfon) amb l´objectiu de poder-vos comunicar les activitats organitzades per Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia 
Responsable del fitxer:  FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA 
                                                Carretera Santpedor, 175 – Masia Can Font – 
                                                08243 MANRESA CIF G60181955                                                                                                                                   
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