
 

 

 

 

TRACTORADA FIRA DE LA LLET – VILOBÍ D’ONYAR 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT 

NOM i COGNOMS  

DNI  TEL DE 
CONTACTE 

 

POBLACIÓ   

TRACTOR 
MARCA I MODEL 

 

MATRÍCULA  ANY  

 
Amb aquesta inscripció DECLARO QUE: 
 
El vehicle/tractor participant a la FIRA DE LA LLET 2022, té la documentació 
pertinent, està al corrent de l’assegurança obligatòria i de l’ITV i porta un 
manteniment adequat: llums (també “Pirulo”), frens, direcció, etc.  
Circularé respectant les normes del Codi de Circulació amb una velocitat 
adequada i amb la suficient distància de seguretat entre vehicles. Si el vehicle 
s’avaria, m’hauré d’apartar per no interrompre la circulació.  
Seguiré un rigorós compliment de les indicacions de l’organització.  
Eximeixo als Organitzadors i a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar de tota la 
responsabilitat dels danys que es puguin patir o ocasionar al vehicle abans inscrit, 
durant la celebració d’aquesta trobada de tractors i/o cotxes. 
 
SIGNATURA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilobí d’Onyar a  ________ d’octubre de 2.022 

 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 
Finalitat: registrar les persones interessades en participar a la tractorada i organitzar-la. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: les dades de les persones participants no es publicaran.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.vilobidonyar.cat.  
  



 

 

 

 

TRACTORADA FIRA DE LA LLET – VILOBÍ D’ONYAR 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 

 
_____________________________________ amb DNI/NIE núm. _______________ que actuo 

com a mare, pare o tutor/a legal de _________________________________  

 
// 
_____________________________________ amb DNI/NIE núm. ________________, en 

representació pròpia 

□ Autoritzo      □ No autoritzo 

 

la captació, reproducció i difusió de la meva imatge personal o la de la persona a qui represento, en 

el context de la tractorada de la Fira de la Llei de Vilobí d’Onyar, amb finalitats de divulgació de les 

activitats, serveis i iniciatives de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

Accepto amb aquesta finalitat que la meva o la seva imatge (en fotografia o vídeo) pugui figurar en 

imatges que es publicaran en mitjans publicitaris, butlletins, xarxes socials i pàgines web utilitzades 

per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

Signant aquest document atorgo el consentiment de forma expressa, en els termes que ho requereix 

l’article 2.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge.  

 

Per tal que en quedi constància ho signo a Vilobí d’Onyar, a ______ d’octubre de 2.022 
 

SIGNATURA  
 

 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 
Finalitat: acreditar l’autorització de dret d’imatge. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: les dades que figuren en el formulari es podran comunicar a l’Associació Fira de la Llet amb finalitats de 
difusió de les activitats que duu a terme.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.vilobidonyar.cat.  
 


