SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE BUSSEIG AL
PARC SUBAQUÀTIC DE L'ESCULLERA
A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

COGNOMS

DNI

NOM

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO)

C. POSTAL

EMAIL

LOCALITAT

B

TELÈFON

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
Títol de busseig.
Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil que pugui cobrir qualsevol tipus d'incident que es pugui produir durant el
desenvolupament de la mateixa.

C

SOL·LICITUD

Sol·licita autorització per a exercir la pràctica del busseig al Parc Aquàtic de l'escullera.
TRAM HORARI SOL·LICITAT

DIA SOL·LICITAT

09:00-11:00

Tipus d'accés al parc:

Terrestre

11:00-13:00

13:00-15:00

15:00-17:00

17:00-19:00

Nocturn

Marítim

Completar les dades següents si l'accés al parc es fa per via marítima:
EMBARCACIÓ

D

MODEL

MATRÍCULA

NOM

RESOLUCIÓ AUTORITZADOR (a omplir per l'autoritzador)

Resolució a l'autorització sol·licitada:

AUTORITZO

NO AUTORITZO

Observacions:

Número d'autorització:

Firma:

Tarragona a

E

de

de 2018

INFORMACIÓ ADDICIONAL

• L'objectiu de la present sol•licitud és autoritzar les peticions d'immersió, les quals s'hauran de realitzar amb una antelació màxima de 30 dies i
mínima de 12 hores computables a l'inici de cada franja horària. Es garantirà un ús proporcional entres les diverses peticions; a aquest efecte,
cap peticionari podrà obtenir autoritzacions que superin el 25% de la quota establerta (100 bussejadors per franja horària), a excepció de que
no existeixin peticions per part d'altres tercers. En cas que quedin places disponibles, els peticionaris podran superar el límit establert.
• Responsabilitat: l’Autoritat Portuària de Tarragona estarà exempta de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’exercici de l’activitat de
busseig, que recaurà en la persona que la practiqui o del centre d’immersió a l’empara del qual la desenvolupi. Així mateix, també quedarà
exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de la gestió i control de les activitats de busseig al Parc Subaquàtic realitzada pel gestor dels
referits serveis.
• Control i vigilància: el gestor de la Plataforma Telemàtica realitzarà funcions de supervió i vigilància "in situ" per tal de verificar l'efectiu
compliment dels diferents requisits, mesures de seguretat i aforaments màxims. L'Autoritat Portuària i la resta d'administracions competents
podran d'igual manera realitzar funcions de supervisió i control.

SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE BUSSEIG AL
PARC SUBAQUÀTIC DE L'ESCULLERA
F

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD) i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
LOPD, l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) us informa que les dades personals contingudes en l’imprès seran
incloses en el fitxer “Clients i Proveïdors” del qual es titular responsable i que l’objecte del tractament serà
únicament i exclusivament la gestió de les sol·licituds de busseig.
L’APT, com a responsable del fitxer, us reconeix la possibilitat d’exercir, gratuïtament, els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant la tramesa d’una comunicació per escrit al Passeig de l’Escullera s/n, 43004
Tarragona, a la qual haureu d’adjuntar còpia d’un document que acrediti la vostra identitat i indicar expressament el
dret que desitgeu exercir.

