
FESTA DE LA FIL.LOXERA ADULTS 

 

PARTICIPACIÓ 2016 
Marqueu amb una creu amb què voleu participar: 
- Fil·loxera  
- Fil·loxereta  
- Cep  
- Pagès/a  
- Set savis  
- Orquestrina  
- Timbalers  
- Festa infantil  

- Botiga  
 

DADES PERSONALS 
NOM I COGNOMS: _____________________________________ 

ADREÇA: ____________________________________________ 

CODI POSTAL: ________________________________________ 

POBLACIÓ: ___________________________________________ 

NIF: _________________________________________________ 

DATA DE NEIXAMENT: _________________________________ 

EDAT: _______________________________________________ 

TELÈFON: ____________________ MÒBIL: ________________ 

ADREÇA ELECTRÒNICA: _______________________________ 
 

NORMATIVA: 
 
D'acord amb al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal (LOPD),dono el meu consentiment perquè les meves dades siguin 
incorporades a un fitxer titularitat de l'ASSOCIACIO FESTA DE LA FIL.LOXERA degudament inscrit 
en el registre de fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de gestionar 
la participació en les activitats organitzades per l’associació i enviar comunicacions comercials sobre 
les seves activitats.  
 
Així mateix, declaro haver estat informat/da de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició sobre les dades del meu fill/filla o menor tutelat/da al domicili de ASSOCIACIO 
FESTA DE LA FIL.LOXERA situat en C/ Marc Mir, 15 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia - Barcelona.   
 
I per tal de que així consti, signo la present autorització: 

 
 
  



FESTA DE LA FIL.LOXERA INFANTIL 

 

PARTICIPACIÓ 2016 
Marqueu amb una creu amb què voleu participar: 

- Fil·loxera  - Orquestrina  
- Fil·loxereta  - Timbalers  
- Cep  - Larva  

- Pagès/a  - Set savis  
 

DADES PERSONALS DEL NEN/A 
NOM I COGNOMS: _____________________________________ 

ADREÇA: ____________________________________________ 

CODI POSTAL: ________________________________________ 

POBLACIÓ: ___________________________________________ 

NIF: _________________________________________________ 

DATA DE NEIXAMENT: _________________________________ 

EDAT: _______________________________________________ 

TELÈFON: ____________________ MÒBIL: ________________ 

ADREÇA ELECTRÒNICA: _______________________________ 
 

NORMATIVA: 
D'acord amb al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (LOPD),dono el meu consentiment perquè les dades del meu 
fill/filla o menor tutelat/da siguin incorporades a un fitxer titularitat de l'ASSOCIACIO FESTA DE 
LA FIL.LOXERA degudament inscrit en el registre de fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció 
de Dades amb la finalitat de gestionar la participació en les activitats organitzades per 
l’associació, les inscripcions al Casal, tallers i altres activitat relacionades amb la mateixa, i 
organitzades per l'associació de la fil·loxera i enviar comunicacions comercials sobre les seves 
activitats.  

Així mateix, declaro haver estat informat/da de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades del meu fill/filla o menor tutelat/da al domicili 
de ASSOCIACIO FESTA DE LA FIL.LOXERA situat en C/ Marc Mir, 15 – 08770 Sant Sadurní 
d’Anoia - Barcelona. El sotasignat, major d’edat i pare/ mare o responsable legal del 
menor_________________________ mitjançant el present escrit manifesta la seva voluntat per 
tal de que el seu fill pugui participar als actes organitzats per l’associació Festa de la Fil·loxera. 
Per tal de que així consti, signo la present autorització: 
Sou pares separats? NO NOM 
  DNI 

 

 SIGNATURA 
 
 

SI (en aquest cas el full ha d’estar signat pel pare i la mare del nen/a)  
 MARE PARE 
 NOM NOM 
 DNI DNI 
 SIGNATURA SIGNATURA 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUTORITZACIÓ  CESSIÓ  DRETS    D'  IMATGE  ASSOCIACIÓ  FESTA  DE  LA  FIL.LOXERA 
 

Atès  que  el  dret  a  la  pròpia  imatge  està  reconegut  en  l'article  18.1  de  la  Constitució  i  d'acord  
amb  allò  que  estableix  la  Llei  Orgànica  1/1982,  de  5  de  maig,  sobre  el  dret  a  l'honor,  a  la  
intimitat  personal  i  familiar  i  a  la  pròpia  imatge,  i  que  el  dret  a  l'autoinformació  també  està  
reconegut  en  el  text  constitucional  en  l'article  18.4  i  regulat  per  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  
13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,  dono  el  meu  consentiment  a 
l’ ASSOCIACIÓ  FESTA  DE  LA  FIL.LOXERA  perquè  pugui  fer  ús  de  la  meva imatge  captada  
en  el  desenvolupament  de  les  seves  activitats,  ja  siguin  esportives,  formatives,  educatives  o  
de  caire   social,   en   format   vídeo   o   fotogràfic,   podent   ser   aquesta   publicada   en   els   
mitjans   de   promoció  habituals  de  ASSOCIACIÓ  FESTA  DE  LA  FIL.LOXERA,  com  la  pàgina  
web,  blog,  xarxes  socials,  revistes,  newsletters o d’altres mitjans. 
 
Nom  i  Cognoms:   

NIF:   

Signatura:  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORITZACIÓ  CESSIÓ  DRETS  D'  IMATGE 
INFANTIL  ASSOCIACIÓ  FESTA  DE  LA  FIL.LOXERA 

 
Atès  que  el  dret  a  la  pròpia  imatge  està  reconegut  en  l'article  18.1  de  la  Constitució  i  d'acord  
amb  allò  que  estableix  la  Llei  Orgànica  1/1982,  de  5  de  maig,  sobre  el  dret  a  l'honor,  a  la  
intimitat  personal  i  familiar  i  a  la  pròpia  imatge,  i  que  el  dret  a  l'autoinformació  també  està  
reconegut  en  el  text  constitucional  en  l'article  18.4  i  regulat  per  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  
13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,  dono  el  meu  consentiment  a 
l’ ASSOCIACIÓ  FESTA  DE  LA  FIL.LOXERA  perquè  pugui  fer  ús  de  la  meva imatge  captada  
en  el  desenvolupament  de  les  seves  activitats,  ja  siguin  esportives,  formatives,  educatives  o  
de  caire   social,   en   format   vídeo   o   fotogràfic,   podent   ser   aquesta   publicada   en   els   
mitjans   de   promoció  habituals  de  ASSOCIACIÓ FESTA  DE  LA  FIL.LOXERA,  com  la  pàgina  
web,  blog,  xarxes  socials,  revistes, newsletters o d’altres mitjans.   
 
 
Nom  i  Cognoms del nen/a:   

NIF:   

 

Signatura i DNI del pare / tutor o responsable legal  

Nom: 

DNI: 

Signatura: 

 

   

Signatura i DNI de la mare /tutora o responsable legal 

Nom: 

DNI: 

Signatura: 

 


