
AUTORITZACIÓ PER A MENORS 
Cursa Barça Kids Race 2019

Barcelona, a ___ de ____________ de 2019

Nom del pare/mare, tutor o representant legal

El Sr./Sra. _________________________, amb DNI número ____________ i domicili a _______________________ 
(___________), carrer _________________________, nº ___, _______.

El Sr./Sra. _________________________, amb DNI número ____________ i domicili a _______________________ 
(___________), carrer _________________________, nº ___, _______.

NOTA: El present document s´ha de signar per aquelles persones que ostentin la patria potestat del Menor. En cas de esser una persona única, podrà 
signar-se per dita persona individualment. Malgrat això, si el signant tingués l´autorització d´altre responsable, podrà signar ell mateix indicant 
juntament amb la signatura “amb autorització”, no sent el FC BARCELONA ni l´organitzador responsable de la falta de la mateixa.

Amb la subscripció del present document:

DECLARO

 - Que he llegit i entès els termes i condicions del Reglament de la “Cursa Barça Kids Race 2019”, els quals 
expressament accepto i subscric, fent especial esment a les qüestions relatives a la responsabilitat, cessió de 
dades personals, drets d´imatge i condicions de salut i estat físic del menor allà regulades.

 - Que com a pare/mare, tutor o representant legal del menor de ____ d´anys d´edat, ___________________________, 
amb DNI nº ___________, per mitjà del present, autoritzo la seva participació a la “Cursa Barça Kids Race 2019”, i 
n´assumeixo la responsabilitat a tots els efectes durant la celebració de la mateixa. Així mateix, autoritzo al Futbol 
Club Barcelona per a que capti la imatge del menor (incloent imatge, veu i nom) mitjançant les fotografies i/o 
el registrament audiovisual que en el seu cas puguin fer-se individual o conjuntament a través del personal del 
Club o de tercers autoritzats durant la participació a la “Cursa Barça Kids Race 2019”, que es podrà utilitzar pel seu 
ús publicitari, difusió i/o informació relatius a la mateixa, renunciant expressament a qualsevol remuneració i/o 
dret vinculat a dites imatges.

 - Haver recollit el dorsal i, si escau, el chip acreditatiu del Futbol Club Barcelona.

Signatura Signatura



TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

a) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades pel FC Barcelona, amb domicili a l’Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, 
Barcelona i amb NIF G-08266298.

b) FINALITATS

Les dades seran tractades amb l’única finalitat de gestionar el present consentiment, que regula les dades dels signants 
de la present autorització, així com les del menor sobre el quals ostenten la pàtria potestat.

c) COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret 
d’aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona, els quals realitzen determinades activitats per al Club (com per 
exemple l’enviament de la newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests 
proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat 4 següent.

d) TRANSFERENCIES INTERNACIONALS

El FC Barcelona, com entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis 
des de fora de la UE, per tant és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic 
Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament de la newsletter, emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds 
d’informació o atenció al soci, etc.). En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es 
protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure (i) Clàusules Tipus aprovades per la UE o (ii) 
Certificacions dels tercers, entre d’altres. 

e) DURACIÓ DEL TRACTAMENT

Totes les dades que ens proporciona, seran tractats el temps necessari per regular el present consentiment, tanmateix 
els podrem conservar bloquejats per complir amb qualsevol obligació del Club.

f) EXERCICI DELS SEUS DRETS

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació 
per escrit dirigida a la direcció Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), amb la referència “Dades 
Personals”, o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat 

Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió relacionada 
amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la direcció Avda. Aristides 
Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), a la atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a 
la direcció dpo@fcbarcelona.cat.

A més, l’informem que, si considera que el tractament de les seves dades s’ha realitzat contravenint el que disposa la 
normativa vigent o la present Política de Privacitat, pot presentar reclamació davant:

 - El nostre Delegat de Protecció de Dades (dpo@fcbarcelona.cat)

 - L’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


