
 

 
 
 
 

AUTORITZACIÓ DEL TUTOR LEGAL PER A ABSENTAR-SE 
UN MENOR D’EDAT DE L’ACTIVITAT 

 

ACTIVITAT:  

EN / NA  AMB DNI  

EN QUALITAT DE  MARE  PARE  TUTOR LEGAL  

AUTORITZE A  AMB DNI  

A ABSENTAR-SE DE L’ACTIVITAT  

ORGANITZADA PER L’AGRUPAMENT ESCOLTA   

DES DE (hora i día de la 
absència) 

 
FINS A (hora i día de 

tornada) 
 

QUEDANT EL MENOR SOTA LA RESPONSABILITAT DE  

La persona signant es fa càrrec de tota la responsabilitat derivada de la seua actuació, així com de qualsevol mal que puga 
succeir, per causes accidentals al menor.   
Complint amb l’obligació d’informar en la recollida de dades conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), en base a l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades de l’UE (RGPD), l’informem de l’existència 
d’un arxiu o tractament de dades de caràcter personal titularitat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, creat amb l’objectiu 
de gestionar les activitats i els serveis oferts.  En qualsevol moment podrà exercitar els drets establerts en els articles 15 a 22 del 
Reglament General de Protecció de Dades de l’UE (RGPD), en conseqüència té dret a sol·licitar a la persona responsable del 
tractament l’accés a les seues dades personals, i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-
se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit, acreditant la seua personalitat, dirigit a 
FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, carrer Balmes, nº 17, C.P. 46001, València (València), o mitjançant via electrònica, 
acreditant la seua personalitat, a fev@scoutsfev.org.  
De la mateixa manera, també li informem del seu dret a presentar en un cas una reclamació davant l’autoritat de control 
nacional (AEPD). 
 
□ Accepte el tractament de les meues dades i les de la persona que represente legalment. 
□ No accepte el tractament de les meues dades i les de la persona que represente legalment. 
□ Accepte el tractament de les meues dades i les de la persona que represente legalment amb finalitat informativa o per a rebre 
comunicacions. 
□ No accepte el tractament de les meues dades i les de la persona que represente legalment amb finalitat informativa o per a 
rebre comunicacions. 
Vostè consent expressament conforme a la LOPD, al RLOPD i al RGPD de la Unió Europea, la cessió de les seues dades personals i 
les de la persona que representa, a FEV, al Moviment Scout Catòlic i a les Associacions Escoltes amb finalitats directament 
relacionades amb la nostra activitat, i a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros i a Asesoramiento Médico siglo XXI, amb finalitats 
d’assegurança de les nostres persones associades, directament relacionades amb la nostra activitat. 
□ Accepte la cessió de les meues dades i les de la persona que represente legalment a les Entitats Escoltes 
□ No accepte la cessió de les meues dades i les de la persona que represente legalment a les Entitats Escoltes 
□ Accepte la cessió de les meues dades i les de la persona que represente legalment a l’Agència d’Assegurances 
□ No accepte la cessió de les meues dades i les de la persona que represente legalment a l’Agència d’Assegurances 
Li comuniquem que la negativa al tractament de les seues dades i les de la persona que representa legalment implicarà la 
impossibilitat d’accedir a les activitats i/o serveis ofertades per l’entitat FEV. 
□ Declare que totes les dades del document són certs. 

 En  , a  de  del  

Signatura  del representant legal, 
 
 

 

 


