AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Jo, ___________________________________ amb DNI___________________autoritzo
expressament a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS, a que les fotografies i vídeos del menor
__________________________________________ puguin aparèixer en imatges derivades
d’activitats organitzades per l’associació i a poder ser publicades i difoses en la seva pàgina
web o en qualsevol altre mitjà de comunicació i difusió, sempre i quan es respecti la finalitat
d’aquesta autorització.
L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS es compromet a no cedir les imatges per cap altre fi ni
tractar-les amb finalitats diferents a l’autoritzada en aquest document.
L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS disposa d’un espai web i xarxes socials on informarà i
farà difusió de les seves activitats. En aquests suports digitals es podran publicar imatges en
les que apareguin individualment o en grup, persones físiques vinculades a la nostra
associació realitzant activitats pròpies. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en
l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la junta de l’ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT
LLUÍS, i amparant-se en la Llei Orgànica de Protecció de dades, demana el consentiment per
a poder publicar i difondre fotografies i vídeos en els quals apareguin imatges on es sigui
clarament identificable. Els afectats tenen dret a l’accés, rectificació, cancel.lació i oposició
per mitjà escrit dirigit a l’associació o per correu electrònic a aesantlluis@aesantlluis.cat.
Informem que les dades facilitades no seran cedides sota cap circumstància sense la seva
expressa autorizació. Aquestes dades seran tractades dins la normativa vigent, el Reglament
(UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. El
responsable de l’emmagatzematge d’aquestes dades és l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS,
amb C.I.F. G62398078, i domicili a efectes de notificacions al carrer ARANYÓ, 14 de la
COLÒNIA GÜELL -SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 08690- dins la província de Barcelona.
Vostè té el dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consultar o aclarir els dubtes que
puguin sorgir dels formularis. Tanmateix té dret a l’accés, oposició, rectificació i cancel.lació
de les seves dades de caràcter personal per mitjà escrit dirigit a l’associació o per correu
electrònic a aesantlluis@aesantlluis.cat. Totes les seves dades seran donades de baixa pels
següents motius: 1r. a petició de l’interessat. 2n. quan ja no siguin necessàries per la finalitat
per la qual van ser recollides.
Signatura pare, mare o tutor legal.

Santa Coloma de Cervelló, ______ de ____________ del
2019.
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