El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la
Llei Orgànica 1/1982, sobre el dret a l'honor a la intimitat personal i a la pròpia imatge, així com per la
normativa de protecció de dades. ARRELS FUNDACIO sol·licita autorització per a realització de fotografies
i/o vídeos, amb captació de la imatge i veu, per a les següents finalitats:
 la seva inclusió i difusió en publicacions i catàlegs d’ARRELS FUNDACIO
 la seva difusió en pàgines web, perfil/s en xarxes socials d'accés obert i altres mitjans d'internet
d’ARRELS FUNDACIO per difondre les seves activitats

Autorització per a majors de 14 anys: el propi interessat
Sr,/Sra. _____________________________ (nom i cognoms) exhibint DNI __________________ que
acredita que tinc més de 14 anys, autoritzo a ARRELS FUNDACIO a la utilització de la meva imatge/veu
conforme a l'establert en aquest document.

Signatura de l'interessat:

Data: a ____ de _________ de 20___

Autorització per a menors de 14 anys: pares o tutors legals
Sr./Sra. _____________________________ i _____________________________ (nom i cognoms de pare,
mare o tutor), amb DNI __________________ i __________________ en nom i representació del menor
_____________________________, autoritzem a ARRELS FUNDACIÓ a la utilització de la imatge/veu del
nostre fill/tutelat conforme a l'establert en aquest document.

Signatura/es del pare, mare o tutor:

Responsable del
tractament
Finalitat del
tractament
Legitimació
Destinataris i
transferències

Termini de
conservació de
les dades
Drets de les
persones

Data: a ____ de _________ de 20___

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
ARRELS FUNDACIO, RIERETA, 24 BAIXOS 08001 BARCELONA
Realització de fotografies i/o vídeos, amb captació de la imatge i veu, per a les finalitats i
destinataris especificades en aquesta autorització. Acreditar el consentiment prestat.
Consentiment dels pares o tutors (menors de 14 anys) o de la persona major de 14 anys
L'interessat dona consentiment a la comunicació de les imatges en les publicacions i webs
segons l'especificat en l'autorització, inclosa la seva transferència fora de l'Espai Econòmic
Europeu, sent accessibles des de països que no compten amb una normativa de protecció de
dades equiparable a l'europea.
Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es
mantingui la vigència del consentiment i no se sol·liciti la supressió. L'autorització es
conservarà com a mínim durant en termini que sigui necessari acreditar el consentiment.
Poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, oposar-se al
tractament o sol·licitar la seva limitació, enviant la seva sol·licitud a l'adreça del responsable.
Tenen dret a retirar el consentiment prestat, si escau. Poden realitzar una reclamació davant
l'Autoritat de Control de protecció de dades.

