AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE

Codi C052

(Menors d'edat)

DADES DE LA PERSONA
NIF

Nom i cognoms

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

NIE

Passaport

No

DRET D'IMATGE
Atès que el dret a la imatge dels menors d'edat es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució espanyola, per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la
Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Salt sol·licita el consentiment dels tutors dels menors que
participen en l'activitat a baix indicada per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les imatges de
manera lleial, lícita i no lucrativa d'acord amb les finalitats que li són pròpies.
Com a pare / mare / tutor/-a legal del / de la menor següent:
DECLARO que disposo de les facultats legals per atorgar aquesta autorització sobre la utilització de la imatge del menor
d'edat abans indicat
AUTORITZO la captació, la reproducció i la publicació de la imatge i veu de forma clarament identificable del menor
esmentat a través de fotografies i vídeos per il·lustrar l'activitat seguent:
data/-es
Les imatges podran ser difoses als diversos mitjans i canals de comunicació utilitzats per l'Ajuntament (mitjans de
comunicació, webs municipals, xarxes socials, material promocional, publicacions externes) per informar i promocionar
l'activitat a dalt indicada i la seva distribució podrà efectuar-se, sense limitació territorial ni temporal, únicament amb caràcter
gratuït.
Aquesta autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúnica formal a qualsevol contraprestació econòmica i/o futura
reclamació al respecte.
Salt,
Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades personals
- Responsable del tractament: Ajuntament de Salt
- Finalitat: deixar constància de l'autorització d'ús de la vostra imatge
- Legitimació: consentiment de la persona interessada
- Destinataris: les imatges es podran publicar a les webs municipals, a revistes municipals, a les xarxes socials de l'Ajuntament i a altres materials
divulgatius dels serveis municipals.
- Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
- Trobareu més informació sobre protecció de dades de l'Ajuntament de Salt a l'enllaç: Protecció de dades
Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT Tel. 972 24 91 91 NIF P-1716400-E www.salt.cat
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