Dades del ballador/a
Nom
Cognoms
Data de naixement

Curs escolar 2021-22

Adreça
Correu electrònic
Telèfon de contacte
M’agradaria ballar

Signatura del pare/mare/tutor/tutora

Autoritzo als monitors/es del ball a fer fotografies i enregistraments durant els assaigs
i la cercavila del dia 1 per a fer difusió del ball i de la festa amb finalitats no lucratives.
De conformitat amb la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (lopd) i el reglament general de protecció de dades 2016/679 del
parlament europeu i del consell (RGPD), declaro haver estat informat/dóna sobre protecció de dades i consento el tractament de les meves dades conforme a la següent
Política de privacitat. Informació bàsica de protecció de dades. Responsable: fundació festa major de vilafranca del penedès; finalitat: realitzar la gestió administrativa,
comptable i fiscal dels serveis sol·licitats; Legitimació: execució d’un contracte, interès legítim del responsable, consentiment interessat i compliment d’una obligació legal.
Drets: Té dreta a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
Informació addicional: pot consultar més informació a la https://festamajor.vilafranca.cat/avis-legal-0.
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