Sol·licitud dels drets d’imatge i protecció de dades

Jo: _______________________________, amb NIF _________________, representant legal de
______________________________, amb NIF ________________
“Autoritzo al meu fill/a participar a les activitats organitzades per el Consell Esportiu del Bages. Fem
cessió dels drets d'imatge que es puguin generar per a la inclusió del material divulgatiu i publicitari
de l'esmentada activitat. D’acord amb el 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 al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en compliment del que estableix la Llei
Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personals i garantia dels drets
digitals, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu
consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill/a o tutelat siguin incorporades i
tractades en un fitxer de dades personals, propietat del Consell Esportiu del Bages, garantint la seva
seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de la prestació dels nostres serveis, raó per la qual és
necessari complimentar la totalitat dels camps d’aquest document, entenent que les dades
aportades han de ser certes i estar posades al dia, pel que preguem que ens sigui notificada qualsevol
modificació. L’informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació si ens ho comunica al nostre e-mail: ceb@cebages.info”
Autoritzo al Consell Esportiu del Bages a utilitzar les imatges i vídeos durant les activitats que
organitzen i NOMÉS en els seus mitjans digitals durant el curs escolar 2022-2023.
NO autoritzo al Consell Esportiu del Bages a utilitzar les imatges i vídeos durant les activitats
que organitzen i NOMÉS en els seus mitjans digitals durant el curs escolar 2022-2023

A ____________________, dia ___ de/d’____________de 20__

Signatura del pare/mare/tutor;
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