AUTORITZACIÓ DRET A LA PRÒPIA IMATGE

Atès a què el Dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està
regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, Ajuntament de Vic els hi demana, el seu consentiment exprés per a
poder enregistrar, difondre o publicar les fotografies i vídeos relacionats amb VicSona on hi aparegui
el/la seu/seva fill/a i hi sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial, amb fins
d'informació, divulgatius i publicitaris de les activitats relacionades amb Ajuntament de Vic, per
qualsevol mitjà.

Aquesta imatge no podrà afectar expressament a la seva intimitat limitant-se única i exclusivament
a activitats i/o esdeveniments realitzats per Ajuntament de Vic.

SÍ autoritzo a Ajuntament de Vic, de forma gratuïta i sense limitació temporal ni
territorial, a utilitzar la imatge del/la meu/meva fill/a
[nom i cognoms_________________________________________________________]
d’acord amb les condicions que en aquest document s’especifiquen.
NO autoritzo a Ajuntament de Vic, de forma gratuïta i sense limitació temporal ni
territorial, a utilitzar la imatge del/la meu/meva fill/a
[nom i cognoms_________________________________________________________]
d’acord amb les condicions que en aquest document s’especifiquen.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, i amb la normativa estatal de protecció de dades vigent, Ajuntament de Vic, informa:
Responsable del Tractament: Ajuntament de Vic
NIF: P0829900J
Domicili Social: C/ Ciutat, 1 – 08500 de Vic
Delegat de Protecció de Dades: dpdajuntament@vic.cat
Finalitat: Gestionar la seva participació al VicSona. Així com difondre i/o publicar les fotografies
i vídeos efectuats, on hi aparegui i hi sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial,
amb fins d'informació, divulgatius i publicitaris de les activitats relacionades amb Ajuntament de
Vic, per qualsevol mitjà.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment atorgat mitjançant el
present document.
Destinataris: No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal o autorització expressa.

Drets que assisteixen a l’interessat: l’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol
moment, al dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o
oposició al seu tractament, enviant un escrit a l’Ajuntament de Vic, a dpdajuntament@vic.cat.
Així mateix, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, en cas d’incompliment per part de l’entitat.
El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.
Conservació: Les dades personals es conservaran mentre duri la finalitat per la que han estat
prestades i no se sol·liciti la seva supressió o revocació.

Sr./Sra.
[...................................................................................................................................]
amb
DNI
[................................],
com
a
pare/mare/tutor
de
[.........................................................................................................................................], declaro
entendre les clàusules presents i mitjançant la signatura manifesto la meva conformitat amb el
contingut, consento expressament el tractament de les dades personals en els termes
anteriorment mencionats.

A Vic, a .......... de .......................... de 2019,

Signatura

