
 

 

MODEL D’ AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA 

 (A CUMPLIMENTAR PEL PARE, LA MARE O EL TUTOR/A DELS MENORS DE 18 ANYS)  

En/Na _____(Nom i Cognoms)_________________________________ , amb DNI número 
_________________, en la meva condició de pare/mare/tutor/tutora de En/Na_____(Nom i 
Cognoms) __________________________________________, amb DNI 
___________________, AUTORITZO al meu fill/filla a inscriure’s i participar a la modalitat 
esportiva de _______________________________ de la 1ª SOSCIATHLON DE LA PINEDA 
PLATJA de Vila-seca que es realitza el 04 /10 /2015, així com també DECLARO que he llegit, 
entenc i comprenc tant la Normativa General per participar a la SOSCIATHLON com la 
Descàrrega de Responsabilitats del participant en Córrer o Nedar o Pedalar establertes per 
l’organització, i per tot això em faig totalment responsable del meu fill/a, fills/es de qualsevol 
incident, accident o danys a tercers i eximeixo de tota responsabilitat a l’Associació solidaria 
Sosciathlon i a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització. 

A ________________________, a __ de ____________ de _____.  

Faig constar el meu coneixement i acceptació del funcionament de l’activitat 

SIGNAT: 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

(LOPD) i la normativa que la desplega, us informem que les vostres dades de caràcter personal 

s’inclouran en el fitxer PARTICIPANTS, el responsable del qual és l’Associació Solidaria 

Sosciathlon, amb la finalitat de gestionar els participants dels esdeveniments de Sosciathlon. 

Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD, us informem que podeu exercir els 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Associació Solidaria Sosciathlon  |  G-

55638217  |  Avinguda Ramón d’Olzina,38  |  43480 Vila-seca (Tarragona). 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 

està 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, l’Associació Solidaria Sosciathlon sol·licita el 

consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on 

apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables, 

     SI autoritzo 

     NO autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a 

aquesta activitat i publicades en pàgines web i xarxes socials de l’Associació Solidaria 

Sosciathlon, presentacions digitals, revistes o publicacions de difusió pública (en aquest cas 

haureu de posar-vos en contacte amb info@sosciathlon.org per a identificar-lo) 

 


