Suport a les entitats 2019-20

Autorització infants i joves per activitats del MEV:
S’informa:
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat
de l’entitat per al seu tractament informàtic. Així mateix, s’informa sobre la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), oposició, limitació del tractament i portabilitat de
les dades en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a l’entitat (Carrer
Major nº70, Sabadell 08208).
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge. Per això es fa necessari obtenir consentiment dels pares o tutors legals dels infants abans de
fer cap mena de publicació on s’identifiqui clarament la seva imatge.
En/Na __________________________________________ , amb DNI/ passaport _________________
en qualitat de pare, mare o tutor legal de _____________________________________________, amb
DNI/passaport ____________________________

 Autoritzo a:
Assistir a qualsevol activitat organitzada pel Moviment d’Esplai del Vallès durant aquest curs 20192020 i faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries
adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent, a la persona responsable
del nen/a on participa el/la menor i el desplaçament no urgent ni especialitzat, en cotxe particular,
en cas de necessitat.
 Autoritzo a:
Al Moviment d’Esplai del Vallès per tal d’enregistrar a través de fotografies i/o vídeo la imatge del
seu fill/a durant les activitats del Moviment d’esplai del Vallès. A més autoritza que dites fotografies
es pugin publicar pel Moviment d’Esplai del Vallès i les seves entitats, en qualsevol mitjà, sempre i
quan la publicació tingui per finalitat difondre les activitats i/o finalitats socials d’aquestes.
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CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
Identitat
CIF
Direcció postal
Telèfon
Correu electrònic

Moviment d’esplai del Vallès
G-61203980
Carrer major, 70, Sabadell 08208
937232711
moviment@mev.cat

FINALITAT AMB QUE TRACTEM LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:
• Participació i autorització a les activitats de lleure organitzades pel Moviment d’esplai del
Vallès
• Contacte en cas d’incidència de l’infant en les activitats del Moviment d’esplai del Vallès
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:
• Mentre l’entitat formi part del Moviment d’esplai del Vallès
• Les dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les
obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
• Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la
supressió per l'interessat
• Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de
responsabilitats, les dades es conservaran bloquejats
• Al moment en què expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
• La base legal pel tractament de les seves dades esta emparada per la Llei 15/1999, de 13
de desembre

C. Major, 70. 08208 Sabadell

93 723 27 11

www.mev.cat

moviment@mev.cat

