CONCENTRACIONS PTB
AUTORITZACIÓ PER MENORS D'EDAT

ESPORTISTA
NOM

Data naixement

COGNOMS
SEXE
(H/D)

DNI
PARE, MARE O TUTOR LEGAL
NOM
COGNOMS
NOM
COGNOMS
DNI
TELÈFON 1

TELÈFON 2

COM PARE / MARE O TUTOR LEGAL.
A) AUTORITZO la publicació de fotografies a la pàgina web de la FCTA i en altres
publicacions de la mateixa, així com medis de comunicació i cedeixo a la FCTA els drets d’imatge
que es derivin de la participació del menor en la concentració PTB.
B) CONEC I ACCEPTO les normes que regeixen el funcionament PTB.
C) AUTORITZO al meu fill/a a participar en les activitats del PTB incloent
els desplaçaments en vehicles privats.
D) EXIMEIXO de qualsevol responsabilitat al responsable del PTB i a la FCTA
dels problemes derivats de l’incompliment de les instruccions donades al meu fill/a.
De qualsevol dany o perjudici que pugui patir en el desenvolupament de
les activitats i desplaçaments, sense o amb vehicle privat.
ALTRES DADES D'INTERÈS DEL MEU FILL/A:

I PER QUE CONSTI ALS EFECTES OPORTUNS, SIGNO LA PRESENT
A,

DE

DE

SIGNATURA DEL PARE I MARE O TUTOR LEGAL

ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE I MARE O TUTOR LEGAL
Totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè a través del present formulari de recollida de dades són
incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable la FCTA, i que està degudament
inscrit al Registre de Protecció de Dades. La FCTA tracta les dades personals facilitades per vostè de forma confidencial i
amb la finalitat de permetre gestionar, tramitar i administrar la participació del seu fill/a la Concentració PTB

En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info@fcta.cat, indicant expressament el concret dret que vol exercitar.

