DORSAL:

NASCUTS A PARTIR DEL DIA 8-5-2003
FORMULARI D’AUTORITZACIÓ D’INSCRIPCIÓ PER A MENORS DE 14 ANYS PER A LES
CURSES DEL DIA 7 DE MAIG:
21a CURSA POPULAR CIUTAT DE GIRONA 5 km i 12a MINICURSA

DADES DEL MENOR PARTICIPANT A L’ESDEVENIMENT:
Nom_____________________ Cognoms_________________________________________
DNI _____________________ Data Naixement (dd/mm/aaaa) ___________________________
Adreça ________________________________________________________________________
Població __________________________________

C.P. _________________________

Telèfon ___________________ E-mail ______________________________________________

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A:
Nom____________________ Cognoms_________________________________________
DNI ____________________ Telèfon _________________
MANIFESTO haver pres coneixement del reglament de la cursa i manifesto LA MEVA
CONFORMITAT amb el mateix.
AUTORITZO que el meu fill/a, tutelat/da, les dades del qual han estat assenyalades, pugui
participar a la cursa de conformitat amb allò establert en el reglament de la mateixa i a que les
seves dades siguin incorporades al fitxer dels organitzadors de la cursa, només amb la finalitat de
gestionar la prova, enviar-vos informació vinculada i realitzar accions promocionals i autoritzo a
l´Ajuntament a cedir les seves dades a El Corte Inglés per gestionar la prova (llistat d´inscrits,
resultats) i a realitzar activitats promocionals. Així mateix ens autoritzeu a que el seu nom,
cognom, data de naixement i gènere siguin publicats a les llistes d’inscrits, a la de resultats; a les
cròniques, fotografies i filmacions a qualsevol medi de comunicació (diari, web, etc) únicament per
a l'estricta divulgació esportiva de la prova.
Les vostres dades seran tractades d'acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE número 298, del 14 de desembre de
1999).
D'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal podreu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per
telèfon (972 226 136), per correu electrònic (activitatsesports@ajgirona.cat) o per correu postal al
Servei Municipal d'Esports (av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Girona).

A Girona, ____ de___________de 2017
Signatura Pare/Mare/Tutor/a

