
AUTORITZACIÓ PATERNA-MATERNA: 

 

 

 

Jo _ amb DNI/NIE         com 

pare/mare/tutor/a de  ____   i amb telèfon  _________________  autoritzo 

a  ______________________________________________ que participi a l’equip de futbol de l’escola 

____________________________________ durant el Torneig Cruyff Court 6vs6 que es celebrarà a 

la pista Cruyff Court de Canaleta de Banyoles el proper 3 d’abril de 2023, organitzat pel Consell 

Esportiu del Pla de l’Estany.  

 

També autoritzo a poder participar a les sorties i activitats que es poden organitzar des del Torneig 

Cruyff Court, ja siguin trobades esportives i/o desplaçaments del Torneig Cruyff Court 6vs6 de la 

Fundació Johan Cruyff.  

 
L’equip guanyador accedirà a una fase superior participant amb altres companys/es d’arreu de 

Catalunya, els guanyadors/es d’aquesta fase accediran a una fase superior Estatal i en cas de vèncer, 

a nivell Europeu.   

 
 
 

Signatura 
 
 

Banyoles, a de del 2023 



CLÀUSULA DE CONSENTIMENT D'IMATGE DE MENORS: 

 

 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us 

informem que les vostres dades i les del vostre fill/a o tutelat/da, seran incorporats al sistema de 

tractament titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF amb CIF G60838380 i domicili social situat al 

CL DE POMARET 8 08017, BARCELONA i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, 

terminis de conservació i bases legitimadores. 

 

- Finalitat: Ús de la imatge per a equips de futbol, partits, sortides i altres activitats organitzades pel 

Torneig Cruyff Court 6vs6. 

- Termini de conservació: Mentre duri el consentiment. 

- Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

- Finalitat: Captació, registre i tractament de dades dels participants per gestionar la inscripció i la 

participació a les activitats organitzades per a l’entitat. 

- Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat 

anteriorment esmentada. 

- Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

 

D'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 

familiar hi ha la pròpia imatge, sol·licitem el vostre consentiment per utilitzar les imatges del vostre fill/a i/o 

tutelat/ a captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat 

anteriorment esmentada. 

 

SÍ AUTORITZO el tractament de les imatges. 

NO AUTORITZO el tractament de les imatges. 

 

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu 

exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat i 

oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment 

prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada a dalt o bé al correu 

electrònic info@fundacioncruyff.org. Podrà adreçar-se a l’autoritat de Control competent per presentar 

la reclamació que consideri oportuna. 

Alhora, us informem que podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades dirigint-vos per escrit a 

l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192. 

FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF informa que amb la signatura del present document atorga el 

consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment. 

 
 

Nom i cognoms del / la menor: 

DNI: 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal: 

DNI: 

 

 

 

A Banyoles el .......  de ............................ del 2023. 


