AUTORITZACIÓ ACCÉS MENORS D’EDAT AL CONCERT SORMIUTORDERA MUSIC FEST
En/Na.................................................................................................................. amb
DNI/NIE/Passaport numero ..............................................................., en qualitat
(pare/mare/tutor-a) ......................................................... del/la menor d'edat
....................................................................................................., amb DNI/NIE/Passaport
....................................... autoritzo al major d'edat
.......................................................................................................................................... perquè
acompanyi el meu fill/a al Somriu Tordera Music Fest que se celebrarà el 23 de juny de 2023 a
Tordera.
La persona autoritzada DECLARA:
Que
accedeix
al
concert SomiruTordera Music Fest
amb
l'acompanyarà permanentment i abandonarà el recinte amb ell.

el

menor,

que

Es declara únic responsable de la seva protecció i custodia i es compromet a vetllar per la seva
seguretat durant la celebració del festival. Tanmateix, aprova la responsabilitat d'impedir el
consum per part del menor d'alcohol, tabac i altres substàncies i d'evitar qualsevol situació de
risc.
El pare/mare/tutor i la persona autoritzada, assumeixen solidàriament qualsevol responsabilitat
pels danys de qualsevol mena patrimonials o personals que pugui causar o patir el/la menor dins
el recinte on se celebra l'edició del concert SomriuTordera Music Fest i exoneren de tota classe
de responsabilitat a l’organització (Ajuntament de Tordera) o col·laboradors.
L'organització del concert SomriuTordera Music Fest informa els pares/mares/tutors que
l'accés dels menors al recinte del festival implica l'autorització perquè l'Ajuntament de
Tordera publicar-ne imatges sigui als canals propis o dels mitjans de comunicació, sempre sense
finalitat comercial i segons el que estableix la legislació vigent sobre el dret a la pròpia imatge.
El Pare/Mare/Tutor consent expressament el tractament de les dades del menor, així com
les pròpies, per part de l'Ajuntament de Tordera . La finalitat és la participació de l'usuari a
l'activitat, així com informar-lo de qüestions del seu interès. La legitimació es basa en
la contractació de serveis i el consentiment. Les dades només seran comunicades
per obligació legal o administració pública.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació sobre les seves
dades dirigint-se a tordera@tordera.cat. Pot trobar informació addicional al web tordera.cat.

Signat:

Signat:

Progenitor/Tutor legal

Major d’edat autoritzat
DNI:

