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Jo (Nom i cognoms)  

amb DNI     i telèfon mòbil  

DECLARO ser mare, pare o tutor legal de

Nom i cognoms  

de    anys d’edat i DNI  

CONFIRMO

      que acompanyo al/ la menor

                 que autoritzo com a acompanyant a

Persona autoritzada (Nom i cognoms)  

amb DNI    i telèfon mòbil  

a l’activitat    del dia  

i que tindrà lloc al recinte  

i ACCEPTO

Que l’acompanyant del/la menor en serà el responsable i vetllarà pel seu benestar i seguretat, així com també del
compliment de les normes, a tots els efectes, des de l’accés a la instal·lació, durant la celebració de l’esdeveniment i fins

la sortida del recinte, segons les obligacions i previsions contemplades en la normativa de celebració d’espectacles
públics aplicable a Catalunya, Decret 112/2010 del 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives. 

Que com a acompanyant, coneixo el contingut de l’esmentada normativa i en especial, les especificacions relatives a
l’accés de menors a recintes on se celebrin espectacles públics, concerts, etc, previstos a l’article 53 i següents. 

Que l’acompanyant haurà de presentar un full signat per cada menor d’edat. Que eximeixo la Fundació de les Festes
Decennals, entitat que gestiona la instal·lació, de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés de l’esmentat menor a

l’espectacle dalt referenciat, així com també qualsevol altre perjudici, dany i/o responsabilitat que pugui patir el menor. 

    

Signatura de la mare, pare o tutor legal     Signatura de la persona autoritzada     



_____________________________________________________________________________

Protecció dades

De conformitat  amb el  Reglament  (UE)  2016/679,  de  27 d’abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la
normativa estatal que correspongui, la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela facilita la
següent informació bàsica sobre Protecció de dades:

  

  Responsable de tractament
 

  Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls, 
  G-55508204, Plaça del Blat, 1, 43800, Valls – Delegat de protecció 
  de dades dpd@valls.cat

  

  Finalitat
 

  La gestió i control dels expedients diversos tramitats per la Fundació
  

  Legitimació   El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació  
  aplicable a la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela

  

  Destinataris   No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
  

  Drets   Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, 
  oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint-se 
  la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb el 
  Delegat de protecció de dades. Tanmateix l’interessat també tindrà dret a 
  presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  

  Conservació de les dades   Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a 
  garantir la finalitat per a la qual han estat recollides
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