
Jo en/na: .................................................................................................................................... 

amb DNI nº:........................................... i amb número de telèfon ................................................ 

i com a pare / mare o tutor/a legal   del/la menor  ....................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

 
AUTORITZO el/la meu/meva fill/filla o tutelat/da a participar en l’activitat Escape Room 

organitzada per L’AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL amb col·laboració de l’empresa BLUESCAPE 

ROOM S.L, i que n’assumeixo la responsabilitat de qualsevol dany o perjudici que pugui 

ocasionar-se mentre estigui realitzant l’activitat. 

 

 
CONFIRMO que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19  i 

que n’accepto els riscos que aquesta situació pot comportar al meu/meva fill/a o tutelat/da 

durant el desenvolupament de l’activitat. Així mateix, eximeixo a l’entitat organitzadora i 

col·laboradora de l’activitat de qualsevol situació mèdica que pugui derivar-se en relació a la 

participació en l’activitat. 

 

 
Base de dades: Accepto que l’Ajuntament d’IVARS D’URGELL i l’empresa BLUESCAPE ROOM S.L. 

pugui emmagatzemar les dades personals que consten en aquest document del meu fill/a o 

tutelat/da. 

 

 
Signatura del tutor/a: 

 
 
 
 
 

A..............................................., dia............. de. .................... de 2020/21 
 
 
 

Responsable AJUNTAMENT D’IVARS i BLUESCAPE ROOM S.L. 
Correu de contacte: 
  mireia@ivarsdurgell.cat i  info@bluescaperoom.com 

Finalitats tractament dades Gestió de les dades per a la prestació del servei. 

Legitimació i terminis de conservació La base per al tractament de les dades és el consentiment mitjançant 
l’acceptació d’aquestes condicions. 
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no es sol·liciti 
la seva supressió d’aquestes a voluntat del/la tutor/a del/la menor. 

Cessió de dades Es cediran les dades únicament pel compliment d’obligacions legals o a 
entitats a les que sigui necessari cedir-les per poder prestar l’activitat 
descrita. 

Drets dels titulars Els/ les interessats/des poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a 
l’adreça mireia@ivarsdurgell.cat i info@bluescaperoom.com adjuntat 
una còpia del DNI del titular de les dades, i del seu tutor/a, en cas de ser 
necessari. 
Els interessats/des tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no 
es respectin aquests drets. 
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