
 
 

AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR EN LA I TROBADA BALEAR DE CONSELLS DE 

PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL A SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

Fundació UNICEF Comitè Espanyol, és una fundació sense ànim de lucre, part 

integrant dels 37 Comitès Nacionals del Fons de les Nacions Unides per a la 

Infància, UNICEF, Organisme Multilateral de les Nacions Unides, amb personalitat 

jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per administrar i disposar dels seus béns 

a fi de poder dur a terme els seus fins socials. 

 

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en col·laboració amb UNICEF Comitè 

Espanyol, organitza la I Trobada Balear de Consells de Participació Infantil i 

Juvenil en Santa Eulalia donis Riu el 28 i 29 de gener de 2023. Les Trobades de 

Consells de Participació d'Infància i Adolescència són espais on nens, nenes i 

adolescents es reuneixen i debaten qüestions vinculades amb els drets 

d'infància. 

 

NOTA: El present document ha de ser signat per aquells que ostentin la pàtria 

potestat del menor. En cas de ser una única persona, podrà ser signat per una 

única persona. No obstant això, si el signant tengués autorització d'un altre 

responsable, podrà signar el mateix indicant al costat de la signatura "amb 

autorització", i UNICEF Comitè Espanyol no és responsable de la falta d'aquesta. 

 

Amb la signatura del present document MANIFEST que he estat degudament 

informat per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu i UNICEF Comitè Espanyol 

sobre l'abast, els objectius i les necessitats de l'activitat a la qual fa referència 

aquest document així com que durant les activitats de la I Trobada Balear de 

Consells de Participació Infantil i Juvenil a Santa Eulària des Riu es podrà gravar, 

realitzar reportatges fotogràfics, audiovisuals i/o sonors i per això, 

 

ACCEPT I AUTORITZ: 

- De manera lliure i voluntària, que la persona menor de 18 anys 

que represent participi en la I Trobada Balear de Consells de Participació Infantil 

i Juvenil a Santa Eulària des Riu i declar sota la meua exclusiva responsabilitat 

que la informació aportada en el formulari és exacta i veraç. 

- Que sigui acompanyat des de i fins al nostre lloc de residència per a 

l'assistència a la I Trobada Balear de Consells de Participació Infantil i Juvenil a  

 

Santa Eulària des Riu pel Sr. / la Sra. ___________________________________ amb NIF 

____________________________________ major d'edat en la seua qualitat de 

_______________________________ (educador, monitor, etc.). 

 

- Que UNICEF Comitè Espanyol pugui captar la imatge del nen o nena (inclosos 

imatge, veu i nom) durant la seua assistència i participació en les activitats. 

- A UNICEF Comitè Espanyol, mitjançant consentiment informat i exprés, a 

recollir, guardar i tractar les dades personals del menor aquí referenciat, així com 



 
a reproduir, distribuir i publicar per si mateixa o a través de cessions a tercers, en 

tot el territori nacional, els continguts registrats i captats durant les activitats en 

les quals apareguin la imatge, nom i/o veu del nen o nena, sigui de manera 

individual o col·lectiva amb l'objectiu de donar-ne difusió en els mitjans que 

s'indicaran sempre dins del context del projecte al qual dona lloc aquest 

document. 

Mitjans de difusió: 

● www.unicef.es 

● www.ciudadesamigas.org  

 

Accept que la present autorització i els drets d'ús i explotació derivats d'aquesta, 

ja siguin exercits directament per UNICEF Comitè Espanyol o per l'Ajuntament de 

Santa Eulària des Riu, té caràcter gratuït, per la qual renuncii expressament a la 

percepció de qualsevol import per la cessió de drets efectuada i 

em compromet a no reclamar cap compensació, pagaments, cànon ni futura 

indemnització. 

- A UNICEF Comitè Espanyol al tractament de les meues dades personals, així 

com al tractament de les dades personals i de la imatge del menor a 

qui represent, amb l'exclusiva finalitat de gestionar la present cessió de drets 

d'imatge, així com la participació del menor en l'activitat. 

- A UNICEF Comitè Espanyol i a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu al fet que 

comuniqui als hotels i/o aparthotels i serveis de catering les següents dades 

de caràcter personal del menor a qui represent amb l'única finalitat de 

garantir la seua estada (allotjament i manutenció) durant l'Esdeveniment: 

o Nom i cognoms del nen o nena i el seu acompanyant tècnic per a la 

distribució adequada de les habitacions i registre en l'allotjament. 

o En cas d'al·lèrgies, intoleràncies alimentàries (o altres qüestions 

vinculades a dietes), informar d'aquestes circumstàncies per a 

l'adequada preparació dels menjars. 

 

Tot això amb excepció d'aquelles utilitzacions o aplicacions que puguin 

atemptar contra el dret a l'honor, en els termes previstos en la Llei orgànica 

1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge i en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 

protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 

modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (d'ara 

endavant, "Llei del menor"). 

Mitjançant acceptació d'aquest document, el representant legal del 

participant manifesta que coneix l'abast, els objectius i les necessitats de 

l'activitat a la qual fa referència aquest document. Aquesta participació es fa 

de manera lliure i voluntària. 

 

 

 

http://www.unicef.es/
http://www.ciudadesamigas.org/


 
 

INFORMACIÓ DEL NEN, NENA O ADOLESCENT PARTICIPANT EN L'ACTIVITAT: 

Nom: 

Cognoms: 

DNI/NIE (si en té): 

Data de naixement: 

Lloc de residència: 

 

INFORMACIÓ DEL TUTOR/A LEGAL  

Nom: 

Cognoms: 

Direcció completa: 

Telèfon: 

Telèfon addicional: 

Correu electrònic: 

DNI/NIE: 

 

INFORMACIÓ DE L'ADULT/A ACOMPANYANT: 

Nom: 

Cognoms: 

Adreça completa: 

Telèfon: 

Telèfon addicional: 

Correu electrònic: 

DNI/NIE: 

 

ACCEPT I AUTORITZ UNICEF Comitè Espanyol i a l'Ajuntament de Santa 

Eulària des Riu al tractament de les meues dades personals amb la finalitat de  

gestionar la meua participació en qualitat 

de __________________________________ en la I Trobada Balear de Consells de 

Participació Infantil i Juvenil a Santa Eulària des Riu. 



 
 

 

Signatura del tutor/a legal 

(adjuntau imatge del document nacional d'identitat del tutor/a legal). 

 

 

 

Signatura del nen/nena/adolescent. 

 

 

 

Signatura de l'adult/a acompanyant. 

(adjuntar imatge del Document Nacional d'Identitat del tutor/a legal). 

 

 

 

 

Política de protecció de dades 

D'acord amb els requisits establerts en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, 

modificada per la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 

l'adolescència (d'ara endavant, "Llei del menor") i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al 

dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia (d'ara endavant, "LLO 1/1982") i en virtut del 

que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu 

a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informam que les dades personals que ens faciliteu quedaran 

incorporades i seran tractades en una base de dades titularitat d'UNICEF Comitè Espanyol, amb la finalitat 

descrita en aquest document i inscrites en el Registre d'Activitats de Tractament de les responsables dels fitxers. 

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades? 

Són responsables del tractament: 
● Fundación UNICEF-Comité Español, provista de CIF G-8445108-7, con domicilio social en c/ Mauricio Legendre, 36; 

Madrid, nº. (C.P.: 28046).  

●  

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? 

La informació que ens has facilitat serà tractada amb l'única finalitat de garantir la teva participació en la 

iniciativa i per a complir amb les obligacions exigides per les diferents normatives que ho regulen. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades? 

 

La base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment. 

Les dades sol·licitades són de subministrament obligatori per a poder participar en la iniciativa descrit en 

aquest document, sent en tot cas, dades adequades, pertinents i no excessius. 

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades? 



 
Amb caràcter general no es comunicaran les teves dades personals a tercers excepte en les següents 

excepcions: 

● En el cas que una autoritat judicial o administrativa ens sol·liciti dades dels nostres fitxers, els hi 

comunicarem sempre que es compleixin les exigències legals previstes. 

● A col·laboradors i/o empreses que treballen per a UNICEF Comitè. Aquestes terceres empreses 

només tenen accés a les dades personals necessàries per a dur a terme el servei contractat, no 

poden utilitzar-los de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat i sempre baix acord de 

confidencialitat. 

 

Les dades personals que emmagatzemem es transmeten sempre baix connexions segures, de manera que les 

teves dades viatgen per Internet encriptats i assegurances. 

 

Quant temps seran conservats les seves dades de caràcter personal? 

No obstant això, el tractament de dades de caràcter personal implica la seva mínima conservació, deure que 

comporta el seu manteniment durant no més temps del necessari per a la finalitat per a la qual han estat 

recaptats, i la seva cancel·lació quan aquests hagin deixat de ser necessaris o pertinents d'acord amb 

aquesta finalitat. Per consegüent, les dades hauran de cancel·lar-se una vegada hagin deixat de ser 

necessaris per a la finalitat per a la qual es van recaptar. 

 

Sense perjudici del que s'estableix en l'article 8.6 del Reglament de desenvolupament de la LOPD que admet 

la seva conservació durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada d'una 

relació o obligació jurídica. Per a aquest supòsit la cancel·lació haurà de produir-se mitjançant el bloqueig de 

les dades, que només estaran a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals. Finalitzat 

aquest termini les dades hauran de destruir-se. 

 

Quins són els teus drets quan ens facilita les teves dades? 

Mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del Document d'Identitat, dirigida 

a uNICEF Comitè Espanyol, C/ Maurici Legendre,36 28046 Madrid, o a protecciondatos@unicef.es pots, exercir 

els teus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu 

tractament. 

 

• Respondrem a les teves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la 

recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, 

tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l'interessat de la 

pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud. 

•  Retirar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament o comunicació de les teves 

dades. 

 

Així mateix, tens dret a interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ 

Jorge Juan, 6. 28001-Madrid - Tel.: 901 100 099/ 91.266.35.1 - www.agpd.es. 

 

http://www.agpd.es/

