
AUTORITZACIONS, ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA 
TECNIFICACIÓ, I DECLARACIÓ I DE LES PROTECCIÓ DE DADES 

 

Assistència, desplaçaments interns per malaltia o accident 
 

Autoritzo que el meu fill/a per assistir a les activitats organitzades per la 
Tecnificació CE Olimpic Malgrat, a les seves sortides o activitats que 
s’organitzen dins i fora del recinte del Camp de Futbol (sortides a la platja). 

 
Tanmateix es fa extensiu aquesta autorització per si es necessari que es 
desplacin per motiu de malaltia o accident a un centre mèdic, i a les seves 
decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema 
urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 

 
SÍ Autoritzo / NO Autoritzo 

 

Acceptació dels drets d’imatge 
 

El dret a la pròpia imatge es troba recollit a l’article 18.1 de la constitució 
espanyola i desenvolupat per la LO 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

 

Per tant, autoritzo a CE Olimpic Malgrat i FeelSports, a captar i fer ús de les 
imatges del meu fill/a participant en activitats organitzades amb motiu de la 
tecnificació amb la finalitat de disposar de les imatges com a record dels seus 
participants i els seus pares i mares, per posar-les a la web o xarxes socials del 
CE Olimpic Malgrat i FeelSports. 

 
 

SÍ Autoritzo / NO Autoritzo 

 
 
 

Declaració d’haver realitzat una revisió mèdica 
 

Manifesto que el meu fill/a, que en el decurs d’aquest any en curs li han 
efectuat una revisió mèdica completa i que es considerat APTE per a la 
practica de l’esport. 

 
Si hi ha alguna incidència o dada mèdica d’interès caldrà aportar d’un informe 
mèdic complert i signat pel seu metge/sa, en que ha de constar el seu nom, 
cognoms i número de col·legiat 



 
 

Veracitat de les dades 
 

Declaro que totes les dades manifestades i registrades, són correctes i 
certes. 

 

PROTECCIÓ DE DADES: CE OLIMPIC MALGRAT és el Responsable del 
tractament de les dades personals proporcionades sota el vostre consentiment i 
us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix 
el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació comercial 
(per interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)i conservar-les durant no 
més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi 
prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No es comunicaran les dades 
a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se us informa que podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i 
els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-vos a E-mail: 
escola.olimpicmalgrat@gmail.com i el de reclamació a www.aepd.es. 
 
 
 
 
 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal / signatura / data 

mailto:escola.olimpicmalgrat@gmail.com

