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AUTORITZACIÓ PER MENORS DE 12  (Nascuts 2005) A 18 ANYS A LA PISCINA 

MUNICIPAL i LA PISCINA DE L’ALZINAR  

Jo en/na____________________________________________________________________ amb 

D.N.I. número _______________________________________com a pare, mare o tutor  autoritzo 

a_____________________________________________  amb DNI_______________________ a 

accedir a la Piscina Municipal i a la Piscina de l’Alzinar i declaro fer-me responsable de tots els 

danys econòmics, físics i morals que puguin ocasionar dintre de la instal·lació. 

Que coneixem i acceptem la normativa de les Piscines de Masquefa i ens comprometem a 

complir-la. 

Telèfon del responsable: _____________________________ 

Signatura: 
 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que 

les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i 

seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; 

no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 

93 de Masquefa. 
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