Espai reservat per a ús administratiu

AUTORITZACIÓ DE
DRETS D’IMATGE
(MENORS)
DADES DE LA PERSONA
Persona física: Nom

Primer cognom

Tipus de via

Nom de la via

Número

Quilòmetre

Lletra

Bloc

Portal

Escala

Municipi
Telèfon fix

DNI o NIF
Passaport

Segon cognom

Pis

Porta

NIE

Codi postal

Província o país
Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Vull rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquest procediment a la meva carpeta
ciutadana (La meva bústia), accessible en la seu electrònica http://tramits.manlleu.cat prèvia identificació
amb certificat digital idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic o qualsevol altre certificat digital admès per
l’Ajuntament.
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 española; 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; pel Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Manlleu 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 nen/a següent:

DECLARO que disposo de les facultats legals per a atorgar aquesta autorització sobre la utilització de la imatge del
menor d’edat abans indicat i,
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 referida.
Les imatges podran ser difoses als diversos mitjans i canals de comunicació utilitzats per l’Ajuntament (mitjans
de comunicació, web municipal, xarxes socials, material promocional, publicacions externes) per informar i
promocionar l’activitat a baix 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 renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica
i/o futura reclamació al respecte.
Nom activitat:

Data:
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AVÍS LEGAL
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat . Pot
contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat
Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció que s’obtinguin en la prestació del servei es tractaran només per a la finalitat de
la sol·licitud
Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment d’una missió d’interès públic.
A qui es comuniquen les dades?
Les dades no es comuniquen a terceres persones.
Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari
que regeix per a les administracions públiques.
Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les
que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones
interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la
supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de
conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret
que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en
defensa dels seus drets.
Com es poden exercir o defensar els drets?
Podeu consultar tota la informació a http://www.manlleu.cat/protecciodades

DATA I SIGNATURA
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions
particulars expressades, per la qual cosa sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
Manlleu,

de/d’

de

El/la sol·licitant o representant legal
Signat
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