AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

NOM NEN/A: _____________________________________________________
COGNOMS NEN/A:________________________________________________
DNI NEN/A:_______________________________________________________
NOM PARE, MARE, TUTOR/A:_______________________________________
DNI PARE, MARE, TUTOR/A:________________________________________
Amb la signatura d’aquest document autoritzo a CENTRE D’ESPLAI XIROIA a
realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual als participants, durant el
desenvolupament dels seus serveis i activitats, i podrà, publicar-les en els seus
mitjans propis, com ara, pàgines web, revistes, altres publicacions així com a les
pàgines de xarxes socials, catàlegs comercials de difusió d’activitats o cedir-los a
altres entitats federatives, col·laboradores o d’informació general (mitjans de
comunicació). Si no desitges que la teva imatge, siguin utilitzades amb aquestes
finalitats, marca aquesta casella
.
La negativa de facilitar les dades demanades suposarà la impossibilitat de ser atès
ordinàriament en les activitats i serveis. En tot cas i en qualsevol moment, podeu
consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos a que tractem les vostres
dades dirigint-vos a la nostra entitat. Tot això segons la Llei Orgànica 15/1999 de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el RD 1720/2007
de 21 de Desembre de desenvolupament de la mateixa, la Llei 34/2002, de 11 de
juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic i les
Directives 95/46/CE i 2000/31/CE.
Aquesta autorització és completament gratuïta i voluntària, i et compromets a no
reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat
amb el CENTRE D’ESPLAI XIROIA per a la utilització per a finalitats no lúdiques
de la teva imatge o de la persona a qui representes.
En tot cas, podràs exercitar els teus drets dirigint-te per escrit a: CENTRE
D’ESPLAI XIROIA, Carrer Begur 8 interior, 08028 Barcelona, respectivament.
Aquest document té una validesa permanent, no únicament durant el curs actual.

_____________________ , a ____, de _____________ de 20___
Acceptació del titular de les dades:
En el cas de ser menor de 18 anys és obligatòria la signatura del
pare, mare, tutor/a:

Signat: _____________________

