
FORMULARI D’AUTORITZACIÓ PER A MENORS PER L’ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS 
PLANET 2023 

DADES PERSONALS DEL/ DE LA MENOR (DE 12 A 17 ANYS)

Nom i cognoms ..............................................................................................................................................

DNI/NIE/Passaport ............................................................. Data de naixement ...........................................

Adreça ............................................................................................................................................................

Codi Postal ..................................... Població .................................................................................................

MARE / PARE / TUTOR/A DEL/DE LA MENOR

Nom i cognoms ................................................................................................................................................

DNI/NIE/Passaport ...........................................................................................................................................

Telèfon mòbil .............................................. Correu Electrònic .....................................................................

  AUTORITZO expressament, amb la signatura del present document, a el/la meu/meva fill/a a 
assistir a l’activitat o activitats sol·licitades de PLANET 2023 segons les condicions establertes.

    AUTORITZO expressament, amb la signatura del present document, a l’AJUNTAMENT DE REUS per 
a captar  i  fer  ús  de la  imatge i  veu  del/de  la  meu/meva  fill/a,  individual  i/o en  grup,  durant  el 
desenvolupament de les activitat de PLANET 2023, i a la seva difusió, transformació i reproducció, als 
efectes del que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció del dret a l’honor, a la 
intimitat i a la pròpia imatge, i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

A ........................................................., a ................... de/d’.................................................. de 2023

_______________________ (signatura)     ______________________ (signatura)

Signatura de la persona participant    Signatura del pare/mare/tutor/a



Informació de protecció de dades:

En compliment del que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de
l’AJUNTAMENT DE REUS com a Responsable del Tractament, amb NIF P4312500D i domicili a Plaça
del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona).  La finalitat del tractament és la gestió de la seva
sol·licitud per a l’assistència del/de la seu/seva fill/a a l’activitat sol·licitada PLANET ESTIU, i la gestió de
la  seva  autorització  sobre  els  drets  d’imatge  del/de  la  seu/seva  fill/a,  segons  les  condicions
establertes anteriorment. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment exprés.
Es preveuen cessions de dades a les entitats col·laborades de les activitats,  i  es poden preveure
cessions de dades a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives, i les cessions per
previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.

Les dades  de caràcter  personal  es  conservaran durant  el  temps estrictament  necessari  fins  que
s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va
legitimar  el  tractament  d’aquestes  dades  personals.  Finalitzada  la  causa  que  va  legitimar  el
tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de
temps que sigui  oportú en atenció a complir  amb els terminis legals  de prescripció per a evitar
eventuals infraccions, així com per a finalitats d’arxiu o estadístiques.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o
oposició  del  tractament  de  les  seves  dades,  enviant  una  comunicació  per  escrit  al  domicili  de
l’AJUNTAMENT DE REUS, a l’adreça de correu electrònic dpd.ajuntament@reus.cat, presencialment a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) (https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac) o a través
de la Seu Electrònica (  https://seu.reus.cat/seu/  )  . Pot  utilitzar els models i formularis sobre els drets
referits  anteriorment  dirigint-se  a  la  pàgina oficial  de  l’Autoritat  Catalana  de Protecció  de Dades
(https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).  Addicionalment,  si  considera
que  s’estan  tractant  les  seves  dades  personals  de  forma  inapropiada,  pot  dirigir  les  seves
reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la
nostra Política de Privacitat accessible a través de https://www.reus.cat/politica-de-privacitat  .  
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