
FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ

AUTORITZACIÓ A LA PARTICIPACIÓ, AUTORITZACIÓ AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE DE PERSO-
NES MENORS DE EDAT A LA FUNDACIÓ BARÇA. PROGRAMA AMB METODOLOGIA FUTBOLNET.

Noms i cognoms:

Adreça:

Data de Naixament: Edat:

Codi:DNI/NIE/Passaport:

DADES DE LA PERSONA MENOR

Adreça:

Mail de contacte:

Telèfons de contacte:

DNI/NIE/Passaport:

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/REPRESENTANT LEGAL AMB PÀTRIA POTESTAT I/O TUTELA DE LA PERSONA MENOR

ALTRES DADES/INFORMACIÓ D’INTERÈS
Fent constar aquestes dades, el pare/mare/tutor/representant legal accepta de forma expressa el tractament de les dades de salut del 
participant, sent aquestes dades necessàries per a participar. En cas de no voler fer constar aquestes dades, la persona menor no podrà 
participar en el Programa amb metodologia FutbolNet. 
En cas que la persona menor no pateixi cap malaltia, al·lèrgia, discapacitat, lesió o tractament mèdic, contesti NO.

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR REPRESENTANT LEGAL AMB PÀTRIA POTESTAT I/O TUTELA DE LA PERSONA MENOR

Amb l’emplenament i signatura d’aquest formulari, jo la persona signant, en qualitat de pare/mare/tutor/representant legal que ostenta la 
pàtria potestat i/o tutela de la persona menor indicada anteriorment, AUTORITZO EXPRESSAMENT i VOLUNTÀRIAMENT la participació de la 
persona menor en qualsevol de les activitats que en el marc del programa amb metodologia FutbolNet organitzi i desenvolupi la FUNDACIÓ 
PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, FUNDACIÓ BARÇA), en el decurs del programa esmentat.
Així mateix, DECLARO sota la meva total i absoluta responsabilitat a tots els efectes, que la informació que a continuació dono és totalment 
certa. A aquests efectes,  proporcionaré informació sobre qualsevol lesió, malaltia o incapacitat del menor a qui represento. 
La FUNDACIÓ BARÇA es reserva el dret a denegar la participació en l’activitat en el cas que la malaltia, lesió o incapacitat impedeixi al menor 
participar-hi. Si no proporciono aquesta informació, el menor no podrà participar en l’activitat.
La FUNDACIÓ BARÇA manifesta que l’assistència i participació autoritzada i consentida expressament, segons consta als paràgrafs anteriors, 
a qualsevol de les activitats esportives integrants del programa amb metodologia FutbolNet de la persona menor, es farà amb caràcter 
general, sota la meva única i exclusiva responsabilitat com a pare/mare/tutor representant legal que ostenta la pàtria potestat i/o tutela 
sobre el menor esmentat
Com a pare/mare/tutor/representant legal que ostento la pàtria potestat i/o tutela de la persona menor signant declaro que, en cas de 
compartir els deures i responsabilitats respecte el menor amb unaaltra persona, n’he obtingut el consentiment oportú i, per tant, signo 
en nom de tots els responsables del menor. En aquest sentit, la FUNDACIÓ BARÇA, es reserva el dret de contactar amb mi per a recavar 
qualsevol altra informació que sigui necessària per a verificar això o qualsevol altra informació que sigui necessària.

Pare/mare/tutor/representant legal (nom i cognoms):

Dades mèdiques, lesions 
(malalties, al·lèrgies, discapacitats, 
tractaments mèdics)

Núm. de targeta sanitària 
de la persona menor



ASSEGURANÇA

La FUNDACIÓ BARÇA manifesta que té contractada una pòlissa d’assegurances per a la cobertura de la responsabilitat civil al llarg del 
desenvolupament del programa, així com una pòlissa d’assegurances per a la cobertura dels accidents que la persona menor pugui 
patir durant la seva participació al Festival que s’organitzi i/o desenvolupi en el marc del programa amb metodologia FutbolNet. 
S’entén per accident la lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de la persona 
assegurada. Per tant, no quedaran cobertes aquelles patologies preexistents i/o prèvies o d’origen forà, extern i/o aliè a la celebració 
de l’activitat, que en cas d’existir, així com les conseqüències que se’n puguin derivar, restaran sota la responsabilitat total i absoluta i 
a tots els efectes del pare/mare/tutor representant legal que ostenta la pàtria potestat i/o tutela de la persona menor, renunciant per 
tant qualsevol reclamació i/o denúncia a la FUNDACIÓ BARÇA per cap concepte.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació vigent, la FUNDACIÓ 
BARÇA, com a responsable del tractament, m’informa que emplenar i signar aquest formulari en nom i representació de la persona menor de la qual 
ostento la guarda legal comporta que les seves dades seran tractades per la FUNDACIÓ BARÇA, així com l´acceptació i autorització expressa per tal 
que aquestes dades siguin utilitzades per a:

a) Gestionar la inscripció del menor al Programa amb metodologia FutbolNet i la seva participació en les condicions indicades en aquest formulari 
d’inscripció i qualsevol altra documentació relacionada amb el Programa, així com qualsevol acció relacionada tant de forma directa com 
indirecta mitjançant tercers autoritzats, com per exemple que la FUNDACIÓ BARÇA es posi en contacte amb mi per a comunicar qualsevol 
incidència, canvi, o succés relacionat amb el Programa. Donada la naturalesa esportiva i social d’aquest, és possible que la FUNDACIÓ BARÇA 
tracti dades de salut dels participants, relacionades amb possibles lesions o discapacitats. Així, Per l’anterior, és estrictament necessari que 
jo, com a pare/mare/tutor/representant legal de la persona menor, permeti el tractament de dades de salut com a condició perquè el menor 
participi en el Programa. Si jo renuncio a proporcionar aquestes dades, el menor no es podrà inscriure com a participant.

b) A més, autoritzo el tractament de les dades de la targeta sanitària del menor a qui represento, sabent que si no ho faig així, el menor no podrà 
participar en el programa. 

c) Comunicar les seves dades a l’empresa asseguradora en el cas d‘accidents del participants durant el Programa, amb la finalitat de complir amb 
les obligacions assistencials corresponents. A més, les dades es podran comunicar a altres proveïdors de serveis de la FUNDACIÓ BARÇA i que 
mai utilitzaran les dades per a finalitats pròpies (per exemple, proveïdors de serveis de màrqueting, organització del Programa, assistència, etc.).

d) En cas que com a pare/mare/tutor/representant legal del menor jo presti  el consentiment oportú:

 • la FUNDACIÓ BARÇA tractarà la imatge del menor, segons els termes establerts en l’apartat corresponent d’aquesta autorització.

 • la FUNDACIÓ BARÇA tractarà les meves dades com a representant del menor amb la finalitat de remetre’m per correu electrònic la Newsletter 
informativa de la Fundació, que serà sempre personalitzada i adaptada als meus interessos. Aquesta Newsletter pot incloure informació sobre 
campanyes i activitats realitzades o promocionades per la Fundació, la versió digital de la revista Fundació, la memòria anual o documents 
corporatius relacionats amb l’activitat de la Fundació, així com altra informació rellevant.

 • la FUNDACIÓ BARÇA tractarà  les meves dades amb la finalitat de remetre’m per altres mitjans electrònics, com ara SMS, aplicacions de 
missatgeria instantània o telèfon, informació addicional de la Fundació com ara enquestes d’opinió o invitacions a esdeveniments.

En el supòsit que hi hagi algun error en les dades facilitades per mi, de forma que no sigui possible la meva identificació o la del menor, la FUNDACIÓ 
BARÇA quedarà exempta de qualsevol responsabilitat.

Com a pare/mare/tutor/representant legal  que ostento la pàtria potestat i/o tutela de la persona menor signant declaro que, en cas de compartir 
els deures i responsabilitats respecte el menor amb una altra persona, n’he obtingut el consentiment oportú i per tant, signo en nom de tots els 
responsables del menor. En aquest sentit, la FUNDACIÓ BARÇA, es reserva el dret de contactar amb mi per a recavar qualsevol altra informació que 
sigui necessària per a verificar això o qualsevol altra informació que sigui necessària.

La FUNDACIÓ BARÇA, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per 
tant és possible que les meves  dades es tractin fora de la Unió Europea o de l ‘Espai Econòmic Europeu. En qualsevol cas, la FUNDACIÓ s’assegurarà 
que les dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, tal i com estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.

La FUNDACIÓ BARÇA m’informa que les dades contingudes en aquest formulari i/o generades durant la celebració del Programa seran tractades 
durant el termini oportú per a complir amb qualsevol obligació legal aplicable des de la finalització de la participació del menor al Programa, així 
com amb finalitats estadístiques per tal d’avaluar les diferents convocatòries al Programa i millorar-ne el servei, si fos oportú. Si accepto rebre 
comunicacions relacionades amb l’activitat de la FUNDACIÓ BARÇA, les dades necessàries per a enviar-les (nom i cognoms, direcció postal i direcció 
electrònica, en el seu cas) es conservaran fins que jo sol·liciti la baixa d’aquestes comunicacions.

Podré exercir en qualsevol moment, tant en el meu propi nom, com en el del menor de qui ostento la representació i guarda legal, els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació i/o portabilitat sobre les referides dades, enviant una comunicació escrita, juntament amb una fotocòpia 
del document oficial que acrediti la meva identitat (DNI, passaport, NIE, etc.), i en el seu cas, del document que acrediti la identitat del menor, a la 
Fundació Barça al seu domicili social: Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, o a la següent adreça de correu electrònic: proteccio.dades.
fundacio@fcbarcelona.cat, expressant de manera concreta el dret que vull exercir i els motius. 

Si tinc cap dubte, qüestió o reclamació sobre el tractament de les meves  dades, em puc posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de 
la Fundació a l’adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat. En cas de no obtenir resposta en un període raonable, podré interposar reclamació 
davant l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.



AUTORITZACIÓ PER A LA PRESA D’IMATGES I LA SEVA CESSIÓ GRATUÏTA

Jo, com a pare/mare/tutor/representant legal que ostenta la pàtria potestat i/o tutela de la persona menor, tot marcant la casella corresponent AUTORITZO 
EXPRESSAMENT a la FUNDACIÓ BARÇA perquè a través del seu personal o tercers autoritzats a l’efectetals efectes:

a) Pugui prendre fotografies ja sigui per compte propi o de tercers autoritzats, i dur a terme enregistraments, reportatges fotogràfics, audiovisuals i/o sonors de les 
activitats i/o esdeveniments que organitzi, ja sigui individualment o conjuntament, així com dels participants, en particular, de les activitats en què participi el 
menor en el marc del programa  amb metodologia FutbolNet.

b) Pugui captar la imatge del menor (incloent-hi la seva imatge, veu i nom), així com autoritzar a tercers a dur a terme dita captació, a través de qualsevol mitjà 
sonor, fotogràfic i/o audiovisual, durant la seva assistència, participació i/o visualització en el marc del programa amb metodologia FutbolNet.

C) Pugui utilitzar per si mateixa o a través de cessions a tercers, en el territori de tot el món i per un període indefinit, tots o part dels continguts enregistrats o 
captats en el marc del programa amb metodologia FutbolNet en el que el menor participi  i on apareguin la imatge, nom i/o veu del menor, ja sigui de forma 
individual o col·lectiva, per a finalitats publicitàries, promocionals i divulgatives de les activitats, així com de la resta de projectes de la FUNDACIÓ BARÇA. A tall 
il·lustratiu no limitatiu, autoritzo la FUNDACIÓ BARÇA a utilitzar, divulgar i comunicar públicament les imatges obtingudes durant les activitats aquí referides en 
el marc del programa amb metodologia FutbolNet en les que pugui aparèixer el menor a través de qualsevol suport, ja sigui en suports físics i/o digitals, la seva 
divulgació a través de qualsevol mitjà incloent-hi Internet (pàgina web, xarxes socials i altres), televisió, exhibició i comunicació pública en espais o museus 
propis o de tercers, mitjans de comunicació propis o de tercers etc. i, en general, en qualsevol activitat a través de qualsevol mitjà o canal (offline i online) propis 
o de tercers per a les finalitats previstes en aquesta clàusula. Així mateix, autoritzo la FUNDACIÓ BARÇA a cedir les referides imatges o continguts a tercers per a 
dur a terme els usos i finalitats aquí descrits.

d) Accepto que els drets d’ús i explotació derivats d’això  ja siguin per la FUNDACIÓ BARÇA o per un tercer, tenen caràcter gratuït, per la qual cosa renuncio 
expressament a la percepció de cap import per la cessió de drets aquí efectuada i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, cànon ni 
indemnització en el futur. 

e) Que reconec i accepto que, en el cas que qualsevol tercer, al que la FUNDACIÓ BARÇA hagi lliurat el continguts aquí referits on, en els que aparegui la imatge del 
Menor, per a la seva divulgació i/o comunicació pública, infringeixi els termes d’aquesta en la present autorització, respondrà de tot tipus d’ indemnitzacions, 
sancions i despeses derivades de les possibles reclamacions que jo pugui presentar efectuar-se en representació dels interessos de la Personal/la Menor 
en cas de per negligència i/o mal ús, que puguin atemptar contra la integritat, dignitat, honor i imatge de la Personal Menor. Per tant, eximeixo de qualsevol 
responsabilitat a la FUNDACIÓ BARÇA a tots els efectes per qualsevol tipus d’ús que pugui efectuar un tercer aliè a la FUNDACIÓ BARÇA, contrari o diferent als 
termes exposats en el present document.

f) Reconec i accepto que els vídeos, fotografies, suports, arxius, continguts i actius publicitaris i promocionals aquí referits on pugui aparèixer la imatge de la 
Persona Menor són i seran propietat exclusiva de la FUNDACIÓ BARÇA i/o dels tercers a qui aquesta hagi autoritzat per a captar-los, a qui correspondran els 
drets de propietat intel·lectual relatius a aquests arxius i continguts.

g) Tot això amb l’única excepció d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar contra el dret de l’honor en els termes previstos en la Llei Orgànica 
1/82, de 5 de maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

 Mitjançant la signatura d’aquest document i la marcació de la casella corresponent, la Persona Menor a qui represento i de qui ostento la pàtria potestat i/o 
tutela, COMPRÈN i ACCEPTA  DE MANERA VOLUNTÀRIA I EXPRESSA,  total i íntegra els termes exposats sense reserves, així com el fet que els suports, actius 
publicitaris o promocionals on aparegui la imatge de la Persona Menor són i seran propietat de la FUNDACIÓ BARÇA.

OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT DEL PROGRAMA AMB METODOLOGIA FUTBOLNET

Amb la signatura d’aquest document, la Persona Menor a través del seu pare/mare/tutor/representant legal que n’ostenta la pàtria potestat i/o tutela, ENTÉN, ACCEPTA 
i S’OBLIGA a RESPECTAR:

a) Els principis i valors de la FUNDACIÓ BARÇA en general, i del programa amb metodologia FutbolNet en particular.

b) Les normes i reglamentacions del programa amb metodologia FutbolNet en general, i de qualsevol de les activitats que d‘aquestes es derivin  (per exemple 
regles del joc i de competició, ‘joc net’, etc.).

c) Les instruccions i decisions preses per la FUNDACIÓ BARÇA en qualitat d’organitzadora del programa amb metodologia FutbolNet, així com la de qualsevol 
persona física i/o jurídica a qui la FUNDACIÓ BARÇA designi o en qui en delegui la gestió o coordinació, i d’altres que puguin estar vinculades a la seva 
implementació, desenvolupament i execució.

d) La total i absoluta prohibició del consum de begudes alcohòliques i tabac per part de la Persona Menor als espais on es duran a terme les diferents activitats 
programades del programa amb metodologia FutbolNet.

e) Respectar i fer un bon ús dels espais on es dugui a terme qualsevol de les activitats esportives integrades en el programa amb metodologia FutbolNet.

f) Respectar i complir el que disposa el Reglament per a la prevenció de la violència en espectacles esportius i les causes que impedeixen l’accés a recintes 
esportius, com ara (i) no introduir begudes alcohòliques, armes i instruments susceptibles de ser utilitzats com a bengales, focs d’artifici o objectes anàlegs; (ii) 
no introduir ni exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència; (iii) no estar sota els efectes de begudes alcohòliques, 
estupefaents, psicotròpics estimulants i substàncies anàlogues. Si la FUNDACIÓ BARÇA fos sancionada com a conseqüència que la Persona Menor presenti 
qualsevol conducta de les descrites anteriorment, aquesta sanció haurà de ser assumida per la Persona Menor.

,         d                                    de 201

D’ACORD AMB L’INDICAT EN LA CLÀUSULA “DADES DE CARÀCTER PERSONAL”, COM A PARE/MARE/TUTOR/REPRESENTANT LEGAL DEL MENOR

 Autoritzo la  cessió dels drets d’imatge del Menor, segons el termes indicats en el corresponent apartat d’aquesta autorització.

 Desitjo rebre informació de la Fundació, tant per mitjans electrònics com per telèfon o correu postal. Les comunicacions electròniques seran sempre 
personalitzades i adaptades als meus interessos. 

 Desitjo rebre invitacions a esdeveniments, així com enquestes d’opinió sobre les activitats de la Fundació.


