LAN PARTY RIPOLL 2018
AUTORITZACIÓ PER A MENORS D'EDAT

En/Na ..................................................................................................................................., amb número de
DNI/Passaport ................................................................... i com a pare/mare o tutor/a legal del/de la menor
d'edat

............................................................................................................................,

amb data

de

naixement .......................................... i amb número de DNI/Passaport.....................................................
l'AUTORITZO a participar a l'esdeveniment LAN PARTY DE RIPOLL 2018, que tindrà lloc del divendres 20 al
diumenge 22 d’abril de 2018 a la Sala Eudald Graells de Ripoll, organitzada per l'Ajuntament de Ripoll.

Responsabilitzant-se de tots els danys i perjudicis que l'autoritzat/da pugui causar a terceres persones i a si
mateix/a, com a conseqüència de participar a la LAN Party de Ripoll, i acceptant, per tant, totes les
responsabilitats que poguessin derivar-se d'aquesta participació i renunciant a tota reclamació pels danys i
perjudicis que per aquesta causa puguin afectar a l'autoritzat/da.

I perquè així consti on sigui necessari, firma la present autorització a .........................................................,
en data ....... de/d' ......................................................................... de 2018.

(firma del pare, mare o tutor/a legal)

“D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal i l’ article 18 del seu Reglament de
Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de
Serveis i Activitats Municipals, del qual és responsable l’Ajuntament de Ripoll i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis públics
municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o
privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a les Oficines Municipals: Plaça de l'Ajuntament, 1 17500 - Ripoll”
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