
JORNADA DE L’ESPORT FEMENÍ DE VILOBÍ D’ONYAR 2023 

FULL INSCRIPCIÓ PÀDEL 

Nom i Cognoms: ................................................................. DNI ..........................................................  

Telèfon de contacte: ...........................  

En cas de participar al tastet formatiu de pàdel 

Horari: de 9 a 10h  o de 10 a 11h

En cas de participar al torneig de pàdel 

Noms o cognoms de la parella de joc .................................................................................................  

* Autorització per a  la participació de menors d'edat:

Nom pare/mare/tutora legal: ................................................................................................................  

DNI pare/mare/tutora legal: .................................................................................................................  

Declaro: 

Que dono la meva conformitat expressa i autoritzo al fet que el meva filla/tutelada, les dades del 
qual han estat ressenyades a dalt, pugui participar al tas. 

Ús de la imatge personal 

AUTORITZO  NO AUTORITZO la captació, reproducció i difusió de la meva imatge 
personal/de la persona a la que represento amb finalitats informatives de la jornada de l’esport 
femení Vilobí d’Onyar 2023.  

Signatura 

Informació sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Ajuntament de Vilobí d’Onyar.  
Finalitat: registre de persones que s’inscriuen a la jornada de l’esport femení de Vilobí d’Onyar, per 
l’organització i la gestió de l’activitat. 
Legitimació: les dades es tracten amb el consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). La 
persona interessada pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment. 
Destinatàries: les dades no es comuniquen a altres persones. En cas de necessitar assegurança, les dades 
es comunicaran a l’entitat asseguradora.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de 
les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a Ajuntament de Vilobí d’Onyar, amb 
domicili al Travessia Primer d’Octubre de 2017, 1, 17185 Vilobí d’Onyar, o enviant un correu electrònic a 
ajuntament@vilobidonyar.cat, indicant el tipus de dret que vol exercir. 
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