
AUTORITZACIÓ – Curs 2022/2023
En/Na_____________________________________________________________________________________

__Amb DNI/passaport n. _______________________________, com a pare / mare / tutor legal:

Autoritz el meu fill/a __________________________________________________________ a
participar a les activitats de curs organitzades per l'Associació infantil i juvenil ES PUNTET
els dissabtes de matí en es Pla de na Tesa. L'horari habitual de les activitats és de 11 a 13h
tot i que, prèvia notificació, aquestes es poden estendre al llarg del dissabte o inclús dur-se
a terme l'horabaixa. Les sortides o les activitats que suposin un horari diferent a l'esmentat
requeriran d'autorització específica. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions
medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d'urgència, sota la direcció facultativa
pertinent.*
Autoritz el meu fill/a a partir tot sol de manera habitual de les activitats.
Autoritz l'ús de vehicle privat per al desplaçament del participant en cas de necessitat

mèdica, sempre que no sigui un cas de gravetat que requeresqui un vehicle especialitzat.
Autoritz l'ús dels números de telèfon indicats a l'apartat escaient de la fitxa del participant

per a la comunicació a través de grups de xat de l'aplicació WhatsApp en motiu de
coordinació relacionada amb el desenvolupament de les activitats de curs.

Autorització per a l’ús d’imatges i talls de veu
L'Associació infantil i juvenil ES PUNTET disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web
(www.espuntet.org), xarxes socials (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube...) on informa i fa difusió de les seves activitats i
projectes. En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, participants que
duen a terme les activitats esmentades. D'altra banda, el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la
Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa l'Associació infantil i juvenil ES PUNTET demana el consentiment per publicar
fotografies, vídeos o arxius sonors on surtin participants i educadors que hi siguin clarament identificables.

Don el meu consentiment per tal que:

La imatge/veu del participant pugui aparèixer en fotografies, vídeos i/o arxius sonors
corresponents a l'activitat de referència i publicades a la web de l'entitat o a les xarxes
socials i que siguin utilitzats en publicacions elaborades per l'entitat (memòries d'activitat,
cartells, fulls de difusió).
El material que elabori el participant pugui ser publicat en els espais de comunicació de
l'Associació infantil i juvenil ES PUNTET amb la finalitat de desenvolupar l'activitat
educativa.*

Informació bàsica sobre protecció de dades
Dades objecte de tractament: Les presents en aquest full d'autorització i en la fitxa annexa del participant.
Responsable del tractament: Associació infantil i juvenil ES PUNTET. C. del Convent s/n, antic convent de les germanes
agustines del Pla de Na Tesa  07141 Marratxí. NIF G57235657 espuntet.esplai@gmail.com

Finalitat: gestió de la participació de l'infant a l'activitat de referència; indexació per al seu tractament àgil en base de dades
informàtica allotjada als servidors de Google; autorització de la difusió d'imatge/veu i material elaborat durant l'activitat als
espais de comunicació i difusió de l'entitat.

Limitació temporal: les dades que ens cediu seran destruïdes o anonimitzades així que procedim a tancar l’activitat de
referència, llevat de casos previstos per llei. L’autorització per a l’ús d’imatges i talls de veu es considera perpètua si han
estat presos en el decurs de l’activitat.

Legitimació: consentiment de l'interessat o del seu representant legal.

Destinataris: les dades seran accessibles pels monitors de les activitats, els quals signen un contracte de voluntariat amb un
compromís de confidencialitat, i només es comunicaran a tercers en cas de proveïdors que precisin accedir a les dades per a
la prestació de serveis que ES PUNTET els hagi contractat i en casos prevists per llei.

Drets: accés a les dades, rectificació, supressió, oposició al tractament, limitació, portabilitat.

Informació addicional: podeu consultar la política de protecció de dades personals de l'Associació infantil i juvenil ES
PUNTET a la pàgina web https://www.espuntet.org/p/politica-de-privacitat.htm l

He llegit i accept la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritz el tractament de
les meves dades personals en els termes i condicions que es descriuen i per a les quals he
prestat el meu consentiment.*

Signat a _______________________________ el ___ d _____________________ de 20___

Signatura


