Districte de Gràcia
Direcció de Serveis a les Persones i Territori

Autorització relativa als participants majors d’edat de l’esdeveniment Gràcia Zona 0
El/la senyor/a _______________________________, nascut el dia____________, amb D.N.I.
número_____________ .
Manifesto la meva voluntat de participar a l’activitat Gràcia Zona 0 que consisteix en un joc de
rol en viu. Aquesta activitat que es portarà a terme el proper dissabte dia 9 de novembre de
2019 de 17 hores a 23 hores al parc de la Creueta del Coll.
Així mateix, DECLARO:
1. Que autoritzo que l’Ajuntament de Barcelona capti, enregistri, utilitzi, publiqui i
distribueixi imatges fotografies i audiovisuals en que apareixo en relació a aquest
esdeveniment.
2. Que cedeixo lliure i voluntàriament a l’Ajuntament de Barcelona, la difusió de les imatges
en qualsevol mitjà inclosos, entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans
publicitaris, Internet i xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.) de
l’Ajuntament de Barcelona, de l’Espai Jove La Fontana, del Punt infoJOVE de Gràcia, del
Casal de Joves del Coll, de l’Espai Adolescent La Sedeta, dels Punts JIP, de l’APC Gràcia i
del Districte de Gràcia, relacionats amb aquest esdeveniment.
3. Que renuncio expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a l’Ajuntament per l'ús
de les imatges, de conformitat amb aquesta autorització.
D’acord amb l’article 18 de la Constitució i regulat per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor i
a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres
dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona, en un fitxer del qual és responsable
aquesta corporació amb la finalitat d’organitzar aquest esdeveniment, fer difusió del mateix, així com fer
publicitat de futures activitats similars. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
El responsable dels tractament de les dades és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, amb seu a pl.
Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona. El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar
perquè l’Ajuntament de Barcelona compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu
contactar adreçant un escrit al carrer de Tànger, 98, planta 12, 08018 Barcelona. Podeu exercir en tot
moment els drets que garanteixen el control de les seves dades personals: drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició i limitació del tractament, previstos a la normativa vigent enviant la seva sol·licitud a
l’adreça de l’Ajuntament de Barcelona a pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, bé lliurant els formularis
completats amb la corresponent documentació requerida en qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé
mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona en cas que disposi de certificat electrònic.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Com a assistent a l'esdeveniment, l'usuari entén i accepta que les seves dades/imatges/veu poden ser
publicats per l’Ajuntament de Barcelona i els seus equipaments municipals en els mitjans i amb les
finalitats anteriorment esmentades.
Declaro que he estat informat de la política de protecció de dades i accepto el tractament de les meves
dades.

I, perquè així consti i tingui l’efecte oportú davant de qui correspongui, signo la present
autorització a ................................, el....... d .......................de ............ .

Districte de Gràcia
Direcció de Serveis a les Persones i Territori

Informació relativa a les al·lèrgies i intoleràncies dels participants majors d’edat de
l’esdeveniment Gràcia Zona 0

El/la senyor/a ________________________________, nascut el dia ____________, amb
D.N.I. número_____________.
En relació a l’activitat Gràcia Zona 0 en la qual participarà i es durà terme el dia 9 de novembre
de 2019 de 17 hores a 23 hores al parc de la Creueta del Coll, DECLARO el següent:
Pateixo algun tipus d’al·lèrgia o intolerància a la fruita, al làtex o als productes de
maquillatge:
Si. Indicar quina:___________________
No
Es sol·licita aquesta d’informació relativa a l’al·lèrgia o intolerància la fruita, al làtex o als productes de
maquillatge amb la única finalitat de portar a terme la pròpia activitat. Aquesta dada, al tractar-se d’una
dada especialment protegida, en cap cas es és difondrà en cap mitjà, ni es cedirà a tercers i serà
destruïda una vegada finalitzada l’activitat.
D’acord amb l’article 18 de la Constitució i regulat per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor i
a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres
dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona, en un fitxer del qual és responsable
aquesta corporació amb l’única finalitat d’aquest esdeveniment que serà destruït una vegada finalitzi
l’activitat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
El responsable dels tractament de les dades és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, amb seu a pl.
Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona. El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar
perquè l’Ajuntament de Barcelona compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu
contactar adreçant un escrit al carrer de Tànger, 98, planta 12, 08018 Barcelona. Podeu exercir en tot
moment els drets que garanteixen el control de les seves dades personals: drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició i limitació del tractament, previstos a la normativa vigent enviant la seva sol·licitud a
l’adreça de l’Ajuntament de Barcelona a pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, bé lliurant els formularis
completats amb la corresponent documentació requerida en qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé
mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona en cas que disposi de certificat electrònic.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Declaro que he estat informat de la política de protecció de dades i accepto el tractament de les meves
dades.

Lloc i data
Signatura

