Autorització d’us d’imatge i protecció de dades
L’Ajuntament de Cornellà disposa a Internet d’un espai web i de diferents xarxes
socials i premsa escrita on informa i fa difusió de les activitats de la ciutat. Aquí s’hi
poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, fotografies o
vídeos relacionades amb el concurs. És per això que necessitem la vostra autorització,
en cas que ens ho permeteu, per fer‐ne ús.
La llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), fonamentada en l'article 18 de la Constitució espanyola de 1978,
sobre el dret a la intimitat familiar i personal; i el secret de les comunicacions, és
una llei orgànica que té com objectiu garantir i protegir les dades personals, les
llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la
seva intimitat i privadesa personal i familiar. Aquesta llei afecta a totes les dades que
fan referència a persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic o no.
En compliment d’aquesta Llei l’informem que les vostres dades facilitades seran
objecte de tractament per part dels membres organitzadors del concurs amb la
finalitat d’enviar informació del mateix i que en cap cas es compartiran les dades amb
tercers ni es farà cap altre ús que no sigui pel propi concurs.
Jo (nom i cognoms)_______________________________________________________
amb DNI/NIE o passaport ______________________, autoritzo a fer públiques imatges
o enregistraments de vídeo en els que pugui aparèixer en les activitats relacionades
amb el concurs de veu La Veu de Cornellà publicades a:
• La pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà.
• A xarxes socials, revistes o publicacions d’àmbit educatiu de Cornellà
En cas de ser menor d’edat:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor._______________________________________
amb DNI/NIE o passaport ______________________, autoritzo que el/la meu/va fill/a
_____________________________ pugui aparèixer en fotografies o enregistraments
de vídeo corresponents a les activitats relacionades amb el concurs de veu La Veu de
Cornellà publicades a:
• La pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà.
• A xarxes socials, revistes o publicacions d’àmbit educatiu de Cornellà
Signat

A cornellà de llobregat el, ____ de ______________ de 2018

