FULL INSCRIPCIÓ MOU-TE PER NADAL
Diumenge 17 de Desembre

COGNOMS I NOM DEL PARTICIPANT (amb lletres majúscules)

NIF/NIE

Data de naixement

ADREÇA

E-mail

MUNICIPI/CODI POSTAL
/
TELÈFON/MÒBIL
/

ACTIVITAT (marcar amb una X l'opció escollida)
(Pots escollir tantes activitats com vulguis participar)

Observacions, malalties...........

PILATES (10 a 11h)
CROSSFIT (11 a 12h) - ICONIC CrossFit 3 Viles
CYCLING (12 a 13h) - Sorli Sport
ZUMBA (13 a 14h) - Activitat Municipal

Data i Signatura:

DRET D’IMATGE

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, la coordinació d’aquesta activitat demana el consentiment als
participants per poder publicar fotografies on aparegui la seva pròpia imatge i sigui clarament
identificable.

Autoritzo que pugui apareixer en fotogràfies corresponents a l'activitat Mou-te per l'esport Organitzada per l'Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt amb col·laboració de Sorli Sport i ICONIC Crossfit 3 Viles a:
-

Les pàgines web de l'Ajuntament, Sorli Sport i ICONIC Crossfit 3 Viles.
Filmacions destinades a difusió pública no comercial.
Revistes o publicacions d'àmbit esportiu.
Signatura:

Les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, de
conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran utilitzades
únicament per a la realització i el manteniment de les gestions relatives a la vostra inscripció a l’activitat Mou-te Per Nadal
Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en
qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, els drets d'accés, de
rectificació, cancel·lació i d'oposició de les vostres dades.

