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AUTORITZACIONS ORE2022 

Autoritzo com a mare, pare o tutor legal per a què participi en l’Oriol Riera 

Experience, que es celebrarà del dia 27 de Juny a l’1 de Juliol del 2022 a les 

instal·lacions esportives de Sant Julià de Vilatorta (Osona). 

Així mateix certifico que totes les dades facilitades són correctes, el nen/a està 

en bon estat físic, sent conscient de que la pràctica d’activitats esportives té el 

seu risc de lesions, i en aquest sentit, eximeixo de tota responsabilitat derivada 

de la normal participació del nen/a a l’entitat Associació Esportiva Oriol Riera. 

L’esportista haurà de complir, en tot moment, les normes i instruccions de la 

direcció i entrenadors. L’entitat organitzadora no es farà responsable de la pèrdua 

o robo dels objectes que l’esportista pugui portar a l’esdeveniment.  

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, l’informem 

que les dades incorporades al Formulari d’Inscripció i al Full de sol·licitud de 

Beca, i tota la informació que s’hi adjunta, s’incorporaràn a un fitxer propietat de 

l’Associació Esportiva Oriol Riera, amb CIF G66858176, exclusivament amb la 

finalitat de gestionar la participació a l’esdeveniment, així com per mantenir-lo 

informat de totes les activitats i activitats futures que s’hi realitzaran.  

EN CAP CAS, les seves dades seràn transferides a cap altre fitxer propi o aliè 

d’alguns dels nostres col·laboradors.  

Per tant, s’autoritza expressament a l’Entitat, a recollir i tractar les dades personals 

del menor, inclosa la imatge i les dades relatives a la salut, per a les referides 

finalitats. 
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Així mateix s’atorga el seu consentiment explícit per enviar-li publicitat, inclòs per 

mitjans telemàtics, dels esdeveniments, novetats i altres activitats relacionades 

amb tots els esdeveniments de l’Entitat. Tanmateix autoritzo a l’Associació 

Esportiva Oriol Riera el dret a utilitzar fotos i altres materials fotogràfics, 

filmacions…, obtingudes per la participació dels menors als actes i activitats de 

l’Oriol Riera Experience. 

S’autoritza que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser utilitzades per a 

actes de promoció i/o informació relativa a l’ORExperience, renunciant a reclamar 

alguna contraprestació per a aquests arxius multimèdia. 

Pot exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i/o oposició a l’Entitat, Carrer Perot Rocaguinarda 10, 08500 Vic 

(Barcelona), o per correu electrònic a la direcció info@oriolriera-experience.com. 
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