AUTORITZACIÓ ÚS IMATGE DE MENORS D’EDAT
Pel present document, jo____________________________________________, major
d’edat, amb NIF _______________, amb el telèfon ________________ i l’adreça
electrònica _______________________________________________________
i/o en representació pròpia i d’acord amb la llei orgànica 1/1982:
Consento expressament i autoritzo a l’Ajuntament de Terrassa i al Museu de Terrassa
perquè tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en el present formulari,
d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i
autoritzo al Museu de Terrassa a la utilització d’aquestes dades, amb la finalitat de
divulgació i/o comunicació de les activitats que organitza.
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, dono el meu consentiment exprés i autoritzo a l’Ajuntament
de Terrassa i al Museu de Terrassa per a captar, enregistrar, usar, publicar i distribuir la
imatge del meu fill/la meva filla, __________________________________________ , de
____anys d’edat, a través de qualsevol mitjà de comunicació inclosos, entre d’altres,
materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials (Facebook,
Twitter, YouTube, etc.) relacionats amb les activitats familiars i educatives. L’autorització a
l’ús de la seva imatge i veu es limitarà a activitats no lucratives.
Així mateix resto assabentat/da de la disponibilitat que tinc d’exercir els drets d'accés,
rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió a través
dels formularis que hi ha disposats a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa o
mitjançant sol·licitud escrita a l’a/e protecciodades@terrassa.cat o de forma preferent.
També es pot exercir aquest dret mitjançant sol·licitud escrita a l'Ajuntament de Terrassa a
qualsevol punt d'informació municipal o enviant correu postal a l’adreça Plaça Didó, núm 5,
CP 08221 (Terrassa).
Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la
imatge del meu fill/de la meva filla que puguin derivar de la seva utilització.
Terrassa, _______ de/d’ ______________________________ de 2019.
Signatura:

Els responsables de les dades personals que consten en aquest document són l’Ajuntament de
Terrassa i el Museu de Terrassa.
Pot consultar la nostra Política de Protecció de Dades a l’enllaç
http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades

