AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DELS DRETS D'IMATGE
Activitats dirigides per als joves
dels instituts públics en el marc del projecte
"Fem pinya amb els Joves, donem pit als barris"
dels Castellers de Sabadell.
L'associació Castellers de Sabadell realitzarem una sèrie d'activitats destinades als
instituts públics, corresponents a un projecte d'integració social, desenvolupament
personal y auto motivació, acceptat via votació ciutadana y inclosos dins els
pressupostos de Construïm ciutat 2018 de l'ajuntament de Sabadell.
L'associació disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer l'activitat de
la nostra entitat tant a internet, a través de la nostra pàgina web www.saballuts.cat i
xarxes socials, com a través d'eines divulgatives en altres medis (cartells, fotografíes,
tríptics i documental audiovisual). Amb aquestes eines es pretén informar i donar
difusió de les activitats pròpies del projecte. Aquesta difusió es realitzarà a través
d'imatges on els participants poden aparèixer individualment o en grup, realitzant les
activitats esmentades.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la constitució espanyola i
està reglat per la llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i seguint la normativa vigent de
protecció de dades. Per la qual cosa la direcció de Castellers de Sabadell i la
coordinació del projecte "Fem pinya amb els joves, donem pit als barris", demana el
consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar material audiovisual on
apareguin els menors d'edat. La distribució de tot el material audiovisual es podrà
realitzar únicament amb caràcter gratuït i amb l'únic objectiu de difondre l'activitat
d'aquest projecte. Castellers de Sabadell ens comprometem a tractar les imatges de
manera lleial, lícita i sense ànim de lucre d'acord a les finalitats que ens són pròpies.
En/Na*:..........................................................................., amb DNI*.................................,
com a pare/mare/tutor/a del nen/a *................................................................................
alumne de l’IES* ...............................................................................................................,
Autoritzo que la imatge de la persona esmentada pugui ser utilitzada a través de
gravacions audiovisuals i pugui ser projectada des de qualsevol medi (TV, premsa,
Internet, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). Cedeixo els drets
d'imatge sense limitació territorial ni temporal a l'associació Castellers de Sabadell.
Declaro que disposo de les facultats legals per complimentar l'autorització present.
*Camps obligatoris.
Sí, accepto
No accepto

(signatura tutor/a legal)
A Sabadell, el .................. de ...................................de 2018

