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AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENORS DE 14 ANYS 

Sr./Sra.________________________________________________________, major d'edat, 

amb D.N.I_________________________ i domicili a _____________________________, i 

número de telèfon ______________, i  

Sr./Sra.________________________________________________________, major d’edat, 

amb D.N.I_________________________ i domicili a _____________________________, i 

número de telèfon______________,  

en la seva condició de pares/mares o tutors del menor (nom i cognoms del menor) 

_______________________________________________, data de naixement 

___________________________________ i amb correu electrònic (si en té) 

____________________________________________________________________________ 

 

AUTORITZEM que el nostre fill/a/tutelat participi als XXXI PREMIS LITERARIS JUVENILS I 

INFANTILS JOAN TRIADÚ 2022, conforme a les bases de participació publicades i que les seves 

dades personals siguin tractades pel CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS en qualitat de 

responsable del tractament amb aquesta finalitat i segons el que es disposa en les bases del 

concurs. 

Així mateix, declaro que he estat informat i comprenc les mateixes. 

Nom i cognoms del Titular de la Pàtria Potestat / Tutor: 

Signatura del Titular de la Pàtria Potestat / Tutor  

 

 

Nom i Cognoms del Titular de la Pàtria Potestat / Tutor: 

 

Signatura del Titular de la Pàtria Potestat / Tutor 

 

 

 

A _____________________________, el ____ de ______________, de 2022 
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PROTECCIÓ DE DADES Responsable del tractament: CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS. Delegat de 

Protecció de Dades: dpd@ripolles.cat. Finalitat: Obtenció del consentiment dels representants legals dels 

menors de 14 anys per a gestionar la seva participació en el concurs i el tractament de dades necessari, 

indicat en les bases de participació. Legitimació: El tractament de les dades incloses en el present 

formulari es basa en el consentiment dels representants legals del menor. Terminis de conservació: Els 

previstos per la legislació aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats. Destinataris: Les dades 

no seran cedides a tercers, excepte obligació legal. Drets: podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, 

Supressió, Limitació, Portabilitat o, si escau, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit al 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, Carrer del Progrés, 22, 17500 Ripoll. En l'escrit haurà d'especificar 

quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament 

postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant 

representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document 

identificatiu d'aquest. Reclamacions: en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades 

personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades a 

dpd@ripolles.cat o, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(https://apdcat.gencat.cat/ca/inici). 
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