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De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l' informem que les seves dades seran incorporades al 

sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT DE SA POBLA amb CIF P0704400A i domicili social situat a PLAÇA CONSTITUCIO 1 07420, SA POBLA (ILLES 

BALEARS), amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud així com mantenir-los informats sobre els serveis municipals que puguin ser del seu interès. En 

compliment amb la normativa vigent, l’AJUNTAMENT DE SA POBLA informa que les dades seran conservades durant l'estrictament necessari per complir amb la 

prestació del servei esmentat. 
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats 

amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. AJUNTAMENT DE SA POBLA informa 

que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE SA 

POBLA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.  
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, 

portabilitat i oposició al tractament de seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva 

petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic rgpd@sapobla.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la 

reclamació que consideri oportuna.  
En darrer lloc, AJUNTAMENT DE SA POBLA informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades 

esmentades anteriorment. 

 

AUTORITZACIÓ MENORS BRUTAL RUNNING/BRUTAL KIDS 2019 

 

Sr./Sra _____________________________________________________________________ 

amb DNI __________________ major d’edat  i com a pare/mare/tutor/ responsable de 

___________________________________________________________________________ 

amb D.N.I. ________________________________  autoritzo a que participi a la cursa 

BRUTAL RUNNING/BRUTAL KIDS 2019, amb la qual faig constar que tenc coneixement del 

tipus d’activitat que es desenvolupa i per tant accepto les bases de la participació de la 

mateixa. 

 

Telèfon de contacte_______________________ 

 

Conforme el pare/mare/tutor/a 

 

 

 

 

 

 

Sa Pobla, _____  de juliol de 2019 

 

 

 

 

http://www.sapobla.cat/
http://sapobla.eadministracio.cat/


 

AJUNTAMENT DE SA POBLA 

Plaça Constitució, 1 07420    Sa Pobla (Illes Balears )     C.I.F: P0704400-A       Tel: 971540050       Fax: 971862131  
 www.sapobla.cat                     http://sapobla.eadministracio.cat  

 
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l' informem que les seves dades seran incorporades al 

sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT DE SA POBLA amb CIF P0704400A i domicili social situat a PLAÇA CONSTITUCIO 1 07420, SA POBLA (ILLES 

BALEARS), amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud així com mantenir-los informats sobre els serveis municipals que puguin ser del seu interès. En 

compliment amb la normativa vigent, l’AJUNTAMENT DE SA POBLA informa que les dades seran conservades durant l'estrictament necessari per complir amb la 

prestació del servei esmentat. 
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats 

amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. AJUNTAMENT DE SA POBLA informa 

que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE SA 

POBLA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.  
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, 

portabilitat i oposició al tractament de seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva 

petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic rgpd@sapobla.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la 

reclamació que consideri oportuna.  
En darrer lloc, AJUNTAMENT DE SA POBLA informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades 

esmentades anteriorment. 

 

La Brutal Running o la Brutal Kids són unes curses  obertes partir de 8 anys. Cada participant 

haurà de reconèixer el següent: “Que estic físicament ben preparat per a la competició, 

gaudeix de bona salut general, sense patir infermetat, defecte físic o lesió que pugui 

agreujar-se amb la meva participació en aquesta prova. Si durant la prova, sofrís algun tipus 

de lesió o qualsevol altra circumstància que poguessin perjudicar greument la meva salut, ho 

posaré en coneixement de l'organització el més abans possible”. 

 

IMPORTANT. En cap concepte se li lliurarà el dorsal a un menor d’edat sense l’autorització 

paterna o d’un tutor signada (aquest document estarà penjat a la pàgina de l'esdeveniment 

a www.elitechip.net). Es podrà demanar documents identificatius, DNI o similar per motius 

de seguretat. 
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