
 
 

 
AUTORITZACIÓ DE MENORS 

 

Dades del pare/mare/Tutor legal 

En……………………………………………………………………….amb D.N.I……………………, 
com a pare/mare/tutor legal 

 
 
 
 
Dades del pilot 

AUTORITZA

Al pilot………….…………………………………………… menor d’edat, nascut el dia………… 
d……………..…………….. de…………..,  a sol·licitar la llicència federativa i accepta totes les dades 
que consten a la sol·licitud, autoritzant la seva participació en competicions motociclistes federades. 
 

I perquè consti als efectes que corresponguin, signa la present autorització el 
dia………..d…………………………..………..de…………… 

 

El pare, mare                Reconeixement de signatura 
Signatura:               Entitat Bancària o Moto Club. 
 
 
 

 
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE MENORS 

 
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la 
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, la FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME (en endavant, FCM) demanda el 
consentiment als pares, mares, o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i 
hi siguin clarament identificables, aquest document és vàlid fins al 31 de desembre de l'any que se signa. 
 
AUTORITZO                                                                            NO AUTORITZO    
 
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a la competició, i 
que es publicaran a Pàgina web FCM - Newsletter FCM - Flickr FCM -Instagram FCM - Facebook FCM 
- Twitter FCM - Canal Youtube FCM - Material promocional FCM 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que signa aquest document 
queda degudament informada, i al mateix temps, l’accepta i autoritza el seu registre i tractament de les dades personals. 
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME amb la finalitat 
tenir un arxiu gràfic dels pilots que participen als campionats organitzats per la Federació. El prestador garanteix en tot cas a 
l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació y oposició, de conformitat amb la legislació vigent. 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa la LOPD, podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, 
juntament a una copia del DNI, a través del correu electrònic: fcm@fcm.cat, o mitjançant correu ordinari a la següent direcció: 
FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME, C/ Enric Granados, núm. 112, 2n 1a, 08008 Barcelona. 

  


