Autorização de menores
Eu,_____________________________________________________________________________
com documento de identidade _____________________________________ e como (pai /mae
/ responsável legal) _____________________________ do menor________________________
_________________________________________________________________ com documento
de identidade _________________________, confirmo através deste escrito, que AUTORIZO
a criança previamente nomeada a participar no evento de dança VIGO PORTÉ - 8º Trofeo
de Baile CIUDAD DE VIGO, a ser realizado no Auditório MAR DE VIGO na sexta-feira 3,
sábado 4 e domingo 5 de maio de 2019.
É essencial anexar uma fotocópia do documento de identidade do declarante.
Autorizo a MARIA LORENA LÓPEZ FERNÁNDEZ (LORENA EVENTOS) como pai / mae
/responsável legal a tratar os meus dados pessoais, bem como os do meu filho / filha /
supervisionado, pelo seu correspondente tratamento administrativo, contábil e fiscal.
SIM

NÃO

Autorizo como pai / mae/ responsável a MARIA LORENA LÓPEZ FERNÁNDEZ
(LORENA EVENTOS) para capturar a imagem do meu filho / filha / supervisionado
durante o evento, a fim de divulgá-lo para a posterior divulgação do evento.
SIM

NÃO

E para o registro e efeito, eu assino esta autorização sob as disposições da Lei Orgânica
1/1982, de 5 de maio, Proteção Civil do Direito de Honra, Privacidade Pessoal e Familiar e
da Própria Imagem, em …………………………………….. o ….. de ……………..……… de
2019.
FDO DECLARANTE: (nome e apelido do declarante)

Em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/679 sobre a protecção das pessoas no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados e da Lei Orgânica 3/2018 Protecção de Dados Pessoais e garantia de direitos digitais,
informamos que os dados pessoais fornecidos são necessários para a inscrição na dança evento VIGO PORTÉ – 8º Trofeo de Baile
CIUDAD DE VIGO.
Também avisada da possibilidade de exercer os seguintes direitos sobre seus dados pessoais: direito de acesso, rectificação, apagamento
ou esquecimento, limitação, oposição, portabilidade e para retirar o seu consentimento por escrito, acompanhada de uma cópia do D.N.I,
para info @ vigoporte.com. O proprietário dos dados declara a legalidade, veracidade e exatidão dos dados fornecidos. É de sua exclusiva
responsabilidade notificar a organização de qualquer modificação.

