
FITXA D'AUTORITZACIÓ DEL PARTICIPANT
Codi

Nom i llinatges Data naixement Edat

Adreça Barri

Centre d'estudis Què estudies?

Formes part d'un grup o associació? Quina?

Interessos, aficions:

Correu Electrònic Telèfon fix Mòbil Whatsapp?

Altres xarxes socials? Facebook Twitter Instagram Altre s

Autorització dades personals:

Autorització ús d'imatge personal:

Data i signatura (jove)

Autorització del pare, mare o tutor legal en cas de  menors d'edat

Data i signatura (pare, mare o tutor legal del meno r)

Cas de menors, adjuntar fotocòpia DNI del pare, mare o tutor legal

Extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sota
la direcció facultativa pertinent, així com eximeix de tota responsabilitat als professionals dels serveis de Joventut.

Marcant les caselles dels drets d'ús de dades i imatge personal autoritz a l'ús de les mateixes en els termes que indica
la fitxa d'autorització.

Autorització dades personals: autoritz que es puguin utilitzar les dades personals facilitades perquè em puguin enviar
informació de les accions i campanyes promogudes des de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palma.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, per
tant, demanam consentiment per a publicar fotografies i vídeos (a través de mitjans on-line i off-line) sempre de temes
vinculats a l'Àrea de Joventut i on sigueu clarament identificables.

Les dades del present formulari només seran utilitzades per a ús intern de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palma
complint la llei de protecció de dades 15/1999.

Nom i llinatges: amb DNI i telèfon
autoritz a (nom i llinatges jove) perquè pugui participar a les activitats
promogudes des dels serveis de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palma, estant assabentat/da de que aquestes
activitats són de caràcter sociocultural, es realitzen en el terme municipal de Palma i en les que habitualment el
transport a dites activitats van a càrrec dels joves.


