
                                               

 

 
 
En/Na __________________________________________________________________________  

amb D.N.I. _________________________  en la seva qualitat de pare/mare/tutor legal 

AUTORITZA 

Al seu fill / La seva filla ____________________________________________________________,   

de__ _____ anys d’edat, a participar a la cursa esportiva no competitiva organitzada per 

l’Ajuntament de Premià de Dalt per a nenes i nens d’entre 5 i 12 anys, en el marc del cap de 

setmana ULISSES FEST , denominada ULISSES KIDS sobre la que es pot trobar informació a les 

webs www.7sports.es/ulissesatac, i que es celebrarà el proper 18 de setembre de 2022 al parc Can 

Verboom a  Premià de Dalt. 

 

***Amb aquesta inscripció es cedeixen i es dona el seu consentiment per a la 
realització de fotografies i vídeos i la seva utilització posterior amb la única finalitat de 
promocionar i divulgar aquesta competició a les webs propietat de 
7Sports.es/ulissesatac i xarxes socials de l´Ajuntament de Premià de Dalt i les Xarxes 
corresponents que puguin fer difusió del Ulisses Kids: 
 

 SÍ   NO 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades: 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Premià de Dalt 
Encarregat del tractament: l’empresa MISPORTS 
Finalitat: Inscripció dels menors participants en la cursa i promoció i divulgació de la mateixa a les 
webs propietat de 7Sports.es/ulissesatac, xarxes socials de l’Ajuntament de Premià de Dalt i les 
xarxes socials corresponents que puguin fer difusió del Ulisses Kids. 
Legitimació: Consentiment de la persona que ostenta la tutoria legal del menor d’edat. 
Durada i conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la 
finalitat per a la qual es van recollir.  
Comunicació de dades a tercers: No es cediran les dades personals a tercers, llevat d’obligació 
legal.  
Transferències internacionals: No es realitzen transferències internacionals de les dades 
personals.  
Drets: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat pel 
que fa a les vostres dades personals. El seu exercici es durà a terme per escrit, acompanyat d’una 
còpia del document oficial que us identifiqui adreçat a l’Ajuntament de Premià de Dalt, Plaça de la 



                                               

 

Fàbrica 1, 08338, Premià de Dalt (Barcelona), o bé mitjançant el formulari electrònic disponible a la 
seu electrònica http://www.premiadedalt.cat/ o el següent: prmd.dpo@premiadedalt.cat 
 
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu el dret de presentar una 
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://seu.apd.cat/ 

 
 
 
 

Signatura:  
 

       Data:   _______________________ 


