AUTORITZACIÓ PARTICIPANTS
Concurs “Joves i Mobilitat”
Jo,__________________________________________________________________
________, amb DNI número ______________________, amb domicili a ________
_________________________________________________ ___________________
__________________________________, mitjançant la present manifesto expressament conèixer i acceptar les bases del concurs “Joves i Mobilitat” i com a pare/
mare o tutor legal del menor d’edat:
Nom: _________________________________________________________
Cognoms:______________________________________________________
Data de naixement: _____________________________________________
Centre escolar /casal: ____________________________________________
Curs:______________
AUTORITZO que les imatges fotogràfiques i la resta de material audiovisual del
meu/va fill/a o tutelat/da que s’obtinguin amb motiu del lliurament de premis
o qualsevol altre acte relacionat amb el concurs “Joves i Mobilitat”, puguin ser
publicades, de forma total o parcial, per qualsevol mitjà i mitjançant qualsevol
format i suport, amb àmbit estatal i sense limitació temporal, de forma gratuïta. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, però haurà
d’indemnitzar-se, en el seu cas, pels danys i perjudicis derivats de la retirada de la
imatge.
Així mateix, autoritzo expressament que les dades del meu/va fill/a o tutelat/da
(nom, cognoms, centre escolar/casal/centre de lleure i curs) i les dades relatives
a la seva participació en l’esmentat concurs, com ara classificació, grup al qual
pertany, treball presentat, etc., també puguin ser publicades a través de qualsevol
mitjà i suport, amb àmbit estatal i sense limitació temporal.
Així mateix, com a pare/mare o tutor legal del menor, autoritzo la cessió gratuïta
al REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA i al SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT,
com a organitzadors del concurs “Joves i Mobilitat”, amb caràcter mundial, pel
temps màxim permès per la llei i no exclusiva, dels drets de reproducció, distribució i comunicació dels anuncis gràfics, dels vídeos per a Instagram i dels projectes
de millora dels quals puguin ser autors els menors, sense cap mena de limitació,
de forma total o parcial, i a través de qualsevol mena de mitjà i suport, sempre
que no tinguin ànim de lucre.

Per últim, en cas de resultar guanyador el/la meu/va fill/a o tutelat/da, declaro
que conec que els premis d’aquest concurs constitueixen premis en espècie amb
la consideració de guany patrimonial per al guanyador, de manera que estaran
subjectes a les obligacions fiscals corresponents, d’acord amb la Llei i el Reglament de l’IRPF vigents en el moment del lliurament dels premis. La retenció de
l’RPF, si escau, serà responsabilitat de l’organitzador.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: Les dades personals facilitades són tractades pel
Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).
Finalitat del tractament: Gestionar la participació en el concurs “Joves i Mobilitat”.
Legitimació del tractament: El tractament de les dades es porta a terme sobre
la base de la relació contractual necessària per a la participació en el concurs.
Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
Drets: Es poden exercir els següents drets: oposició, accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat, revocació del consentiment i impugnació de qualsevol decisió basada en el tractament automatitzat de les dades a través dels formularis
posats a la seva disposició a www.racc.es/LOPD. També podrà exercir qualsevol
d’aquests drets dirigint-se al delegat de Protecció de Dades del RACC mitjançant
un correu electrònic a dporacc@racc.es; o per correu postal dirigint-se a Avinguda Diagonal, 687- 08028 Barcelona (A/A. Delegat de Protecció de Dades del
RACC). Vostè haurà d’aportar còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.
Informació addicional: Si desitja més informació sobre la política de protecció de dades del RACC i el tractament de les dades facilitades, pot accedir a la
pàgina web del RACC: www.racc.es/políticadeprivacidad; sol.licitar-la per correu
electrònic a inforacc@racc.es; dirigir la seva sol.licitud a qualsevol de les nostres
delegacions: www.racc.es/oficinas; o trucar-nos per telèfon: (+34) 900.357.357.
_________________________, a ____ de _________________ de _______

Signat (pare, mare o tutor legal)
S’adjunta a la present còpia del DNI del signant.

