LEZAMARI BISITA EGITEKO eta MEET & GREET CLUB ATHLETIC-EKO EKINTZAN PARTE HARTZEKO ADINEKO MENOREARI BAIMENA EMATEA
…………………………………..……………………………………………………………………………….., NAN-arekin ……………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………….., NAN-arekin ……………………………

Nire izenean eta gure seme/alaba tutoretzapekoaren ordezkari gisa jardunez, baimen hau emateko gaitasuna duten legezko ordezkari gisa:
Adingabearen datuak:
Izen abizenak: ……………………………
NAN zenbakia, pasaportea edo agiri baliokidea, baldin eta badauka: ……………………………

ADIERAZI DUTE BADAKITELA:
1. Adingabeari parte hartzeko baimena ematen zaio Bilboko Athletic Clubek antolatutako jarduera honetarako:
Meet & Greet jokalariekin eta Lezamako instalazioetara bisita Club Athleticekin.
2. Konpromisoa hartzen dugu adingabearekin jarduera egiten den instalazioetara joateko finkatutako ordutegian, eta, era berean, ezartzen
diren segurtasun- eta portaera-arauak betetzeko konpromisoa hartzen dugu.
3. Baimena ematen dugu adierazitako jardueran zehar nire eta ordezkatzen dugun haurraren irudia eta ahotsa hartzeko, grabatzeko edo
finkatzeko.
Badakigu material horrekin irudiak, argazkiak, bideoak, ahotsdun bideoak eta material grafikoa sortuko direla, eta horren berri izan dugu.
Irudi horiek FUNDAZIOA Athletic Clubaren jarduerak sustatzeko eta zabaltzeko erabili ahal izango dira, edo, bestela, horiek hirugarren
erakunde batzuei lagatzeko, Esperientziarekin, Athletic Clubekin eta Athletic Clubekin zerikusia duten helburu komertzial eta
promozionalekin.
Fundazioa. Irudi horiek fitxategi batean sartuko dira, eta fitxategi horren helburu bakarra Athletic Clubeko programa guztiak komunikatzea
eta zabaltzea izango da.
Baimen hori mugarik gabe ematen da bere lurralde-eremuan, eta erakunde horien alde lagatzen dira haien ustiapen-eskubide guztiak,
barne hartuta irudiak edo horien zati bat erabiltzea komunikazio- eta hedapen-eremu eta -helburu publikoetan, bai eta Athletic Cluben
jarduerei lotutako beste edozein jarduera ere, publizitate-ondorioetarako eta gaur egun ezagutzen diren bitarteko guztietan ustiatu ahal
izateko, betiere ohoreari dagokionez aurreikusitako baldintzetan, betiere.
Baimen eta eskubide-lagapen hau doakoa da.
Athletic Clubek ez du erantzukizunik izango hirugarren batek akordio honen xede den lurralde, denbora eta material eremutik kanpo egin
dezakeen edozein erabileraren gainean.
4. Berariaz baimentzen eta baimentzen dutela gure datu pertsonalak eta ordezkatzen dugun haurrarenak biltzea eta tratatzea, adierazitako
jardueraren berezko helburuetarako.
Adierazten DUT jakinaren gainean nagoela, eta berariazko baimena ematen dut nire datu pertsonalak eta, hala badagokio, adingabearenak,
Athletic Clubeko fitxategi automatizatuetan sartzeko. Baimena ematen dut, baimen hau kudeatzeko eta baimen horren arabera
eskuratutako eskubideak baliatzeko, bai eta informazio instituzionala edo interesgarriak izan daitezkeen zerbitzuetako berritasunak
jakinarazteko ere. Athletic Clubek jakinarazi du datuak ez zaizkiela behar bezala kontratatzen nazioarteko transferentziarik egiten ez duten
erakundeei, ez eta haien kudeaketa zuzena ere. Eta, nolanahi ere, aplikatzekoa den legeriak eskatzen duen segurtasun-maila betetzen dela.

Ezagutzen dut datuen tratamenduaren arduraduna Athletic Club dela, eta zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko
edo aurkaratzeko legezko eskubideak balia ditzakedala helbide honetara idatzita: contacto@athletic-club.eus. Pribatutasun-politika
esteka honetan kontsulta dezakezu: https://www.athletic-club.eus/pribatutasun-politika
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Dokumentu honetan jasotako lagapenak dokumentu hau sinatzen denetik aurrera izango duela eragina.
Bilbon,………………. (e) ko …………..(e) aren …………..(e) (a) n.

Adostasuna eta berariazko adostasuna:
Adingabearen aitaren/amaren, tutorearen edo legezko ordezkariaren sinadura:

Adostasuna eta berariazko adostasuna:
Adingabearen sinadura
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«Haur bakoitza artista bat da.
Arazoa da nola jarraitu artista
izaten hazten denean. (Pablo
Picasso)»
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