SOL·LICITUD PER PARTICIPAR COM A VOLUNTARI/A
A LA CAVALCADA DE REIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO 2019

Dades del participant
Nom i cognoms:________________________________________________________________________
Data de naixement *:___/____/___ Edat (a partir de 14 anys):__________DNI: _____________________
*(En cas que el participant sigui menor d’edat, és obligatori que el seu pare, mare o tutor legal firmi l’autorització
que es troba al revers).

Telèfon fix:________________ Telèfon mòbil: _______________e-mail: __________________________
Adreça: ______________________________________________________________________________
Població: _______________________________ C.P.: _________________________________________

Modalitat de participació:
□Cavalcada de Platja d’Aro

□Cavalcada de Castell d’Aro

□ Patge Reial
□ Voluntari de logística de les Carrosses Reials
□ Voluntari de suport als membres de l’organització
____________________________________________________________________________________
Signatura,

Castell-Platja d’Aro ______de ________ de 2018
La participació a la Cavalcada de Reis implica l’acceptació complerta de les bases aprovades per la Junta de
Govern Local de 8 de novembre de 2018.

De conformitat a la normativa de protecció de dades, autoritza de forma expressa i informada a que les
dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i en un Fitxer denominat Cultura
responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, amb la finalitat de poder gestionar i controlar els actes
i activitats que s’organitzen i remetre informació d’aquests. Aquestes dades no seran cedides a tercers i es
conservaran sempre es q mantingui la relació. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment
atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se,
així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Mossèn Cinto
Verdaguer, n.4, 17250 Platja d’Aro (Girona) o a cultura@platjadaro.com. Així mateix també podrà presentar
una reclamació davant l’ Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat
de Protecció de dades a ajuntament@platjadaro.com
La firma de la sol·licitud de participació comporta automàticament l’acceptació d’aquesta normativa i
l’autorització expressa a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per publicar les fotografies en tots els cartells,
web municipal, xarxes socials i altres documents relacionats amb qualsevol campanya o informació
relacionada amb la Cavalcada de Reis 2019, i cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro tots
els drets d’imatge contemplats a la legislació vigent.
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*Autorització menors d’edat
Dades del pare, mare o representant legal

Nom i cognoms:_____________________________________________________________________
Data de naixement:____________________ DNI:__________________________________________
Telèfon fix: _____________Telèfon mòbil: ________________ e-mail: ________________________
Adreça:___________________________________________________________________________
Població: ____________________________ C.P.:_________________________________________
Autoritzo a..........................................................................
□ A participar a la Cavalcada de Reis de Castell-Platja d’Aro 2019 com a Patge Reial.
□ Quan acabi la Cavalcada marxarà sol, sota la responsabilitat del pare, mare o representant legal.
□ El vindrem a buscar.
□ A participar al sopar que ofereix l’Ajuntament en un restaurant del municipi. En aquest cas el/la
menor haurà d’anar acompanyat OBLIGATÓRIAMENT d’un voluntari adult que se’n farà responsable:
Nom i cognoms del responsable del/la menor.................................................... DNI...........................

Signatura del pare, mare o representant legal,

Castell-Platja d’Aro ______de _____________ de 2018
La participació a la Cavalcada de Reis implica l’acceptació complerta de les bases aprovades per
la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2018.
De conformitat a la normativa de protecció de dades, autoritza de forma expressa i informada a que les
dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i en un Fitxer denominat Cultura
responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, amb la finalitat de poder gestionar i controlar els
actes i activitats que s’organitzen i remetre informació d’aquests. Aquestes dades no seran cedides a
tercers i es conservaran sempre es q mantingui la relació. En qualsevol cas podrà indicar la revocació
del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es
faci en Mossèn Cinto Verdaguer, n.4, 17250 Platja d’Aro (Girona) o a cultura@platjadaro.com. Així
mateix també podrà presentar una reclamació davant l’ Autoritat Catalana de Protecció de dades o
posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a ajuntament@platjadaro.com
La firma de la sol·licitud de participació comporta automàticament l’acceptació d’aquesta normativa i
l’autorització expressa a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per publicar les fotografies en tots els
cartells, web municipal, xarxes socials i altres documents relacionats amb qualsevol campanya o
informació relacionada amb la Cavalcada de Reis 2019, i cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro tots els drets d’imatge contemplats a la legislació vigent.
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