
AUTORITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR/TUTORA

Jo,__________________________________________________________________________ 
amb DNI _____________________ pare/mare/tutor/tutora de _______________________ ____
_______________________________________________ amb  DNI _____________________, 
autoritze que la fotografia i/o vídeo del meu fill/a enviada per a la participació en el concurs Activa el 
so! siga publicada en la web del CLJO (www.joventutontinyent.com) així com en els mitjans de co-
municació que els organitzadors consideren oportuns per donar difusió al concurs i a les persones 
guardonades, les quals no seran utilitzades per a cap fi lucratiu.

Afegir botonet d’acceptació de la protecció de dades.

I per què conste als efectes oportuns signe.

A Ontinyent, ____ de _______________ de 2016

(Nom i signatura del/la autoritzant)

Informació sobre el tractament de les dades personals: Les dades personals que el Consell Local de la Joventut 
d’Ontinyent rep dels i les participants per al present concurs seran inclosos en un fitxer automatitzat de la seua pro-
pietat i tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les dades d’a-   
quests/es participants seran utilitzats pel Consell Local de la Joventut d’Ontinyent amb CIF G-46984381 i domicili al      
C/ Joan XXIII 10 baix d’Ontinyent, per dur a terme la present promoció: contactar amb els i les participants guanyadores 
per poder dur a terme el lliurament de premis, transmetre aquestes dades als organitzadors que promouen aquest 
concurs, difondre les creacions musicals a través de mitjans de comunicació que considere oportú i publicar a la pàgina 
web del CLJO i la resta d’organitzadors les dades i imatges dels guanyadors/es.
En cas de no voler estar present amb les seues dades en aquest fitxer, l’usuari haurà d’indicar-ho expressament a l’hora 
de facilitar-nos les seues dades per participar en la promoció. Els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació 
d’aquestes dades s’exerciran mitjançant comunicació per escrit a Consell Local de la Joventut d’Ontinyent, o per correu 
electrònic a conselljoventut@gmail.com


