
Enviar l’autorització complerta i signada a l’adreça eloi@wefeelevents.com 

AUTORITZACIÓ PER A PARTICIPANTS MENORS D’EDAT 

 
 
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL 

 

Nom i cognoms: 

DNI: 

Població: 

Telèfon: 

 

DADES DEL MENOR 

 

Nom i cognoms: 

Data naixement: 

DNI: 

 
NOM DE LA PROVA: 

DATA DE CELEBRACIÓ DE LA PROVA: 

 

MANIFESTO la meva conformitat expressa I autoritzo que el meu fill/a, tutelat/da les dades del 

qual han estat indicades, pugui participar a la prova, de conformitat amb allò establert en el 

reglament i la inscripció de la cursa, prèviament emplenada, eximeixo de qualsevol 

responsabilitat els organitzadors dels danys i perjudicis que el menor pogués causar a terceres 

persones, així com els danys que aquest mateix pogués patir el mateix dia de la prova. 

 

, de   de 2017 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal: 

 

Protecció de dades: 
 
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es 
regula el dret d'informació en la recollida de dades l'informem dels punts següents: 

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta comunicació seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de 
EMP Sport Events SLU. 

La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada l’autorització que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran 
cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses. 

Les dades sol·licitades a través d'aquesta comunicació són de subministrament obligatori per a la participació a la prova. Aquests són 
adequades, pertinents i no excessius. 

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el 
que estableix la Llei 15/1999 davant EMP Sport Events SLU com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través del 
correu electrònic eloi@wefeelevents.com  
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