
Sr./Sra.  _____________________________,  en  qualitat  de  pare,  mare  o  tutor,  amb  DNI
_____________________:

1.  Autoritze  el  meu  fill,  filla  o  pupil________________________  a  participar  en  la  Cavalcada  de  Ses
Majestats els Reis d’Orient, que se celebrarà el pròxim dia 5 de gener de 2022.

2. Eximisc l’Excm. Ajuntament de Petrer de qualsevol responsabilitat derivada de la realització de l’activitat, i
queda el control i seguiment dels menors a càrrec dels seus representants legals.

3. Em compromet que el xiquet, xiqueta o pupil torne el vestuari cedit per l’Ajuntament quan acabe l’acte o
en la data que es determine.

                                      Petrer, __________ de________________ de 20___
                                              
                                                             Sign.:_______________________

Marcant esta casella declare tenir una edat superior a 14 anys. L’acreditació
d’esta dada pot  ser  requerida per  mitjà  de la  presentació  del  DNI,  NIE o
passaport.

Data de naixement:

Per a persones menors de 14 anys és necessari disposar d’autorització firmada per persona/es major/s d’edat
amb potestat suficient per a atorgar-la, completant per a això la declaració següent:

Jo, Sr./Sra. ________________________________, amb DNI/NIE/passaport (vigent) núm.
________________, en qualitat de ______________ respecte al/a la menor, declare amb
la meua responsabilitat tenir potestat suficient per a autoritzar el tractament de les
dades  de  caràcter  personal  de:  _______________________________  en  relació  amb
l’activitat: CAVALCADA DE REIS D’ORIENT 2020, amb la finalitat del tractament, subjecta a la
legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Marcant  esta  casella  expresse  la  meua  oposició  per  al  tractament  d’imatges  que
puguen  recollir-se  en  el  transcurs  de  l’activitat,  les  quals  poden  ser  objecte  de

publicació en mitjans i  xarxes socials d’este ajuntament. Les imatges no seran cedides a
terceres parts, llevat dels supòsits previstos per la llei.   

Firma

Jo, Sr./Sra. ________________________________, amb DNI/NIE/passaport (vigent) núm.
________________, en qualitat de ______________ respecte al/a la menor, declare amb
la meua responsabilitat tenir potestat suficient per a autoritzar el tractament de les
dades  de  caràcter  personal  de:  _______________________________  en  relació  amb
l’activitat: CAVALCADA DE REIS D’ORIENT 2020, amb la finalitat del tractament, subjecta a la
legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Marcant  esta  casella  expresse  la  meua  oposició  per  al  tractament  d’imatges  que
puguen  recollir-se  en  el  transcurs  de  l’activitat,  les  quals  poden  ser  objecte  de

publicació en mitjans i  xarxes socials d’este ajuntament. Les imatges no seran cedides a
terceres parts, llevat dels supòsits previstos per la llei.  

Firma

   

Informació sobre protecció de dades de caràcter personal 

Responsable Excm. Ajuntament de Petrer

Finalitats Gestió de la sol·licitud presentada

Legitimació
Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament.

Destinataris
Unitats administratives, organismes públics i/o entitats privades que intervinguen en esta sol·licitud i en els supòsits 
previstos per la llei.

Drets sobre les
seues dades

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat. La forma 
d’exercir estos drets s’indica en la informació addicional.

Informació
addicional

Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el revers de la present sol·licitud.

Responsable
Tractament

Excm. Ajuntament de Petrer.

MesDia Any



Domicili del
Responsable

Adreça: plaça de Baix núm. 1, 03610 Petrer. CIF: P0310400G

Correu: responsablepd@petrer.es Telèfon: 966989400

Delegat de
Protecció de

Dades

Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant:

(1). Correu electrònic: delegadopd@petrer.es

(2). Correu ordinari: Carta dirigida al DPD – Domicili del responsable

Finalitats Les finalitats d'aquest tractament: Gestió de la sol·licitud presentada.

Conservació de
les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments
aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració Pública. 

Legitimació /
Bases jurídiques

Exercici  de poders públics conferits al  responsable del tractament  i/o compliment  d'una obligació legal  aplicable al
responsable del tractament.

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim
local.

Destinataris de
les seues dades

Unitats administratives, organismes públics i/o entitats privades que intervinguen en aquesta sol·licitud i els supòsits
previstos per la Llei.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada
del consentiment prestat.

Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir  una sol·licitud a l'Ajuntament de Petrer,  Registre d'Entrada i indicar
“Responsable de Protecció de Dades” en la qual conste clarament, a més de la seua petició, el seu nom, cognoms i
número de document vàlid i vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, passaport). 

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

(1). Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf “Domicili del Responsable” en
aquest mateix document.

(2). Correu electrònic. Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, l’adreça del qual és: 

responsablepd@petrer.es

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, vosté
pot triar entre aquestes dues opcions:

(1). Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, passaport).

(2). Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per a
això ha d'indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, passaport) i el seu
número.  En  cas  d'indisponibilitat  dels  servicis  telemàtics,  vosté  haurà  d'aportar  fotocòpia  del  document
acreditatiu de la seua identitat.


	undefined: 
	undefined_2: 
	a participar en la Cavalcada de Ses: 
	de: 
	de 20: 
	Sign: 
	amb DNINIEpassaport vigent núm: 
	en qualitat de: 
	respecte ala la menor declare amb: 
	en relació amb: 
	amb DNINIEpassaport vigent núm_2: 
	en qualitat de_2: 
	respecte ala la menor declare amb_2: 
	en relació amb_2: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	dia: 
	mes: 
	año: 
	firma1: 
	firma2: 


