CB Adepaf Figueres
Pavelló Poliesportiu Municipal
Plaça dels Voluntaris s/n
17600 Figueres (Girona)
www.adepaf.cat

LA CEBA: CESSIÓ DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS (Temp. 19/20)
Dades del JUGADOR/A:

* OMPLIR EL FORMULARI AMB LLETRES MAJÚSCULES

Nom i cognoms:
Centre Escolar:

Curs:

Població:

Dades del PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL:

Nom i cognoms:
DNI/NIE/NIF:
Adreça:
Població:
E-mail (majúscules):

Mòbil:

CP:

El CB Adepaf disposa d’espais de comunicació, edició i difusió, siguin escrits o telemàtics com els espais
web i les xarxes socials, on informa i fa difusió de les totes aquelles activitats relacionades amb la pràctica
esportiva del bàsquet, i d’altres iniciatives o activitats de caràcter institucional i/o social relacionades amb
el Club.
El pare, mare o tutor/a legal sotasignat d’aquest document reconeix, consent i autoritza expressament al
CB Adepaf, a captar, obtenir, publicar, explotar i cedir totalment o parcialment, tots els drets d’imatge i veu,
i resta de drets de propietat intel·lectual obtinguts o captats per qualsevol suport o mitjà de difusió, durant
la seva participació en les activitats del club, amb finalitats comercials, publicitàries o anàlogues, i tot sense
limitació d’actes de comunicació ni àmbits territorials, per a un període de temps il·limitat, autoritzant-ne
igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels esmentats drets, i
amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat
per 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, el CB Adepaf demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar
fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer privat i protegit, propietat del
CB Adepaf. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita
adreçada a laceba@adepaf.cat
Firma pare / mare / tutor/a legal

Figueres, _______ de _______________ de 20____
1

CAL ENVIAR ELS DOS FORMULARIS OMPLERTS I SIGNATS, LA LLICÈNCIA FCBQ DEL JUGADOR/A, I UNA
FOTOGRAFIA MIDA CARNET PER CORREU ELECTRÒNIC A: LACEBA@ADEPAF.CAT

CB Adepaf Figueres
Pavelló Poliesportiu Municipal
Plaça dels Voluntaris s/n
17600 Figueres (Girona)
www.adepaf.cat

LA CEBA: DADES PERSONALS DEL JUGADOR/A (Temp. 19/20)
Dades del JUGADOR/A:

* OMPLIR EL FORMULARI AMB LLETRES MAJÚSCULES

Nom i cognoms:
DNI/NIE/NIF:
Domicili:
Població:
Núm. targeta CatSalut / TSI:
E-mail:

Data de naixement:
Mòbil de contacte:

Pren algun tipus de medicació especial?....................Quina?..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
(En el cas de que durant les activitats s’hagi d’administrar una medicació, serà imprescindible la recepta
mèdica i la dosis exacte).
ALTRES OBSERVACIONS:

Autoritzo al meu fill/a a participar a l’activitat extraescolar de la CEBA que organitza el CB Adepaf. Així
mateix, declaro que el menor titular de l’inscripció no pateix cap malaltia que li impedeixi participar en
l’activitat esmentada. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques i quirúrgiques que calgui
adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent, si ha estat impossible la meva
localització.
IMPORTANT: L’autorització de la cessió dels drets d’imatge i de les dades personals tindrà validesa
durant els anys que el nen/a jugui a la CEBA, amb l’obligació d’informar al CB Adepaf de qualsevol canvi
si així fos necessari.
Signatura del pare / mare / tutor/a legal

Signatura

del

nen/nena

Figueres, _______ de _______________ de 20_____
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CAL ENVIAR ELS DOS FORMULARIS OMPLERTS I SIGNATS, LA LLICÈNCIA FCBQ DEL JUGADOR/A, I UNA
FOTOGRAFIA MIDA CARNET PER CORREU ELECTRÒNIC A: LACEBA@ADEPAF.CAT

