
 
 
AUTORITZACIÓ DELS PARES/MARES O TUTORS/ORES 
 
 
Nom i cognom de qui autoritza:  
 
__________________________________________________  
amb el DNI/NIE/ núm. de passaport ______________________________ com 
a  (pare, mare, tutor/a) _____________autoritzo  a  (nom i cognoms de l'infant 
_____________________________________________________________ 
nascut/uda el dia (dia, mes i any) __________________i que té _____ anys a 
assistir al servei municipal Moments Menuts i/o  Dissabtes Menuts, gestionat 
per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,. 
 

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
l'Ajuntament m'informa que les dades facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat 
per fer-ne el tractament informàtic. 
Així mateix, m'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent; mitjançant un escrit presentat a l'Oficina 
Municipal d'Atenció al Públic o fer-ho mitjançant el formulari que es troba a la pàgina web de 
l'Ajuntament: www.stboi.org Autoritzo l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer 
ús de les dades personals facilitades. 
 
Sant Boi de Llobregat ______ d ____________________ de 20 
 
Signatura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AUTORITZACIÓ DELS PARES/MARES O TUTORS/ORES 
 
 
Nom i cognoms de qui autoritza:  
 
_______________________________________________________________ 
amb el DNI/NIE/ núm. de passaport  __________________________________ 
com a  (pare, mare, tutor/a) _____________ autoritzo  que la imatge  de  (nom i 
cognoms de l'infant________________________________________________ 
nascut/uda el dia (dia, mes i any) __________________i que té ________ anys  
pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats pròpies del Servei de 
Moments Menuts i/o Dissabtes Menuts , en exposicions de l’activitat i promoció 
del servei, publicacions i filmacions destinades a difusió pública no comercial, 
en revistes o publicacions d’àmbit ludicoeducatiu, pàgines web de l’Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat i presentacions digitals. 
 
A causa que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 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 Servei de Moments Menuts i/o Dissabtes Menuts  demana el 
consentiment als pares o tutors legals per poder publicar i/o exposar fotografies on apareguin 
els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables. 
 
 
Sant Boi de Llobregat ______ d ____________________ de 2013 
 
Signatura, 


