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AUTORITZACIO D’ACCÉS PER A PERSONES MENORS 

DE 12 A 16 ANYS 
 

 

La persona sota signant (nom i cognoms)............................................................................................. 

amb DNI número .........................., com a progenitor o tutor legal, o del/dels menor/s 

següent/s: 

 

Nom i cognoms dels/les menors        DNI   Edat  

   

   

   

   

 

Mitjançant d’aquesta autorització,  

 

 Expresso el meu consentiment com a progenitor / tutor legal i accepto la meva 

responsabilitat perquè els menors de 12 a 16 anys anteriorment citats ACCEDEIXIN 

SOLS als actes programats amb motiu de la Festa Major Petita de Sant Isidre 2021.  

 

Cal adjuntar còpia d’un document acreditatiu del progenitor o tutor legal (DNI, llibre 

de família, passaport, etc), així com el resguard de la reserva de les entrades. 

 

El progenitor, tutor legal o persona autoritzada, en signar aquest document es declara total 

i únic responsable de la protecció i custòdia del menor o menors anomenats en aquest 

document, comprometent-se a vetllar per la seva seguretat i el benestar durant els actes 

programats per la Festa Major Petita de Sant Isidre 2021. 

 

Que eximeix a l’Ajuntament de Masquefa, de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés 

de l’esmentat menor al actes de la Festa Major Petita de Sant Isidre, així com també 

qualsevol altre prejudici, dany i/o responsabilitat que pugui patir el menor. 

 

Signatura del progenitor o tutor legal, 

Data : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a continuació: 

 

Responsable del tractament  Ajuntament de Masquefa   

Finalitat del tractament  Organització Festa Major Sant Isidre i registre d’assistència 

Legitimació  Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)  

Destinataris  CTC - Ajuntament de Masquefa 

Exercici de drets dels interessats  D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació 

i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: 

cultura@masquefa.net 
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