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GURASOAK

Nik edo eta guk  (guraso 1),                  NAN           zenbakiarekin, 

eta (guraso 2),                 NAN        zenbakiarekin, 

kontutan izanik,  Adin txikikoen Babes Juridikoaren, urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak, bere 4. artikuluan adin  

txikikoen irudiaren babesa arautzen duela, ekintza honetan zehar egingo diren irteeretan parte hartzeko eta jardueretan 

egingo diren argazki eta bideoetan ateratzea, interneten jarduera hauen difusioa egitea  eta hurrengo urteetako foiletoetan  

erabiltzea baimentzen dut/dugu.

Ala izan dadin bertan sinatzen dugu 

Udalekuen programazio barruan antolatuko diren ekintza eta irteeratara joatea baimentzen  dugu.

Ala izan dadin bertan sinatzen dugu. 

* Datuak babesteko lege organikoak xedatzen duen arabera, honen bidez jakinarazten dizuegu zure datuak udal jabetzako fitxero 
automatizatuetan sartuko ditugula. Nahi izanez gero zuen datuak ezagutu, aldatu edo ezeztu ditzakezue. Zuen datuak guk erabiltzerik 
nahi ez baduzue, idatziz jakinarazi behar diguzue hilabeteko epean, horrela egin ezean erabiltzeko zuen adostasuna daukagula ulertuko 
dugu.
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