AUTORITZACIÓ CAMPUS d’ESTIU
Jo com a PARE / MARE / TUTOR/a de l'esportista aquí inscrit autoritzo al meu fill/a a realitzar
les activitats dels dies 3 de Juliol al 9 de Juliol del 2022 a les instal·lacions de EL COLLELL
acceptant la normativa del Campus i que en el cas de necessitar assistència mèdica, es pugui
traslladar prèvia comunicació als pares/mares/tutors del jugador/a al centre mèdic per part
dels organitzadors del Campus, renunciant expressament a exigir qualsevol responsabilitat per
lesions originades en conseqüència de les activitats que realitzi durant la estada.
De la mateixa manera, dono fe de que el meu fill/a no pateix ninguna deficiència mèdica que
impossibiliti la pràctica de l'esport.
Així mateix, la direcció del campus disposa de diversos blogs/webs i xarxes socials en els quals
es poden publicar imatges a les que apareguin individualment o en grup els participants del
Campus tant per a les actualitzacions diàries com per a la promoció dels futurs esdeveniments
de l'Associació d'Esports Play i degut a que el Dret de Pròpia Imatge queda legislat en l’article
18.1 de la Constitució i regulat per Llei Orgànica 1/1982 del 5 de Maig, la Associació d'ESPORTS
PLAY amb CIF: G66025875 demana el consentiment al pare/mare/tutor/a legal per a poder
publicar les fotografies o vídeos on apareguin els jugadors encara que aquests siguin clarament
identificables.

DRET D’INFORMACIÓ:
Així mateix i segons el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) li informem que les dades
que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà en la web i els que ens enviï a la nostra
adreça de correu electrònic, seran incorporats, tal com vostè ens els cedeixi, a un arxiu
propietat de la Associació d'Esports Play registrada amb CIF G66025875. Les seves dades seran
utilitzades per a la prestació dels serveis que ens sol·liciti i per enviar-li informació sobre els
nostres productes esdeveniments i ofertes a través del correu electrònic o adreça postal o
telèfon mòbil.

En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació
total o parcial i oposició en els termes previstos en el ordenament i, especialment en la LOPD i
en la LSSI . Per exercitar els esmentats drets pot dirigir-se per escrit a Associació d'Esports Play
al e-mail: info@esportsplay.com

