
 

FORMULARI DE DADES CATEGORIA INFANTIL 

Nom i cognoms del menor: 

Telèfon/s contacte: 

Correu electrònic: 

 

Nom de la disfressa:  

 

AUTORITZACIONS: 

 
Nom i cognoms infant: 

Jo, (Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal) 

..........................................................................

AUTORITZO: 

a) Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer exposada a la Sala d'exposicions 
municipals dins l'Exposició de "Carnaval virtual de

SÍ     �   

 

b) Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer 
xarxes socials municipals 
divulgar l'activitat: 

SÍ     �   

 

c) A fer ús del correu electrònic, telèfon i Whatsapp 

SÍ     �   

  

Piera, a ______ de _______________________ de 20

    

    

 

Informació bàsica de protecció de dades del t

Identificació del tractament: Ajuntament de Piera
Finalitat del tractament: Gestionar la inscripció 
persona interessada i missió realitzada en in
Destinataris: No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant
electrònic  
e-seu@ajpiera.cat o al correu postal Ajuntament de Piera, c/ de la Plaça, 16

 

FORMULARI DE DADES CATEGORIA INFANTIL   

Jo, (Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal) 

................................................................................................amb DNI/NIE ..................

Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer exposada a la Sala d'exposicions 
municipals dins l'Exposició de "Carnaval virtual de Piera" : 

NO     �  

Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer publicada en la pàgina web
municipals o bé en revistes i publicacions municipals, amb la finalitat d

NO     �  

A fer ús del correu electrònic, telèfon i Whatsapp per comunicar informacions

NO     �  

_______________________ de 2021 

     

    SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR/A 

nformació bàsica de protecció de dades del tractament “ Inscripció Carnaval Virtual” 

Identificació del tractament: Ajuntament de Piera / Responsable del tractament: Ajuntament de Piera 
del tractament: Gestionar la inscripció al Carnaval Virtual de l'Ajuntament de Piera. Legitimació: Consentiment de la 

persona interessada i missió realitzada en interès públic. 
Destinataris: No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant

o al correu postal Ajuntament de Piera, c/ de la Plaça, 16-18 08784- Piera.  

amb DNI/NIE ............................... 

Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer exposada a la Sala d'exposicions 

en la pàgina web municipal, 
amb la finalitat de 

per comunicar informacions: 

SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR/A  

Legitimació: Consentiment de la 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu 


