
AUTORITZACIÓ PER LA REPRODUCCIÓ I PUBLICACIÓ D’IMATGES. 

Dades personals de la persona que autoritza (pare,mare o tutor legal..) 

Nom i Cognoms

DNI

Dades personals del menor 

Nom i Cognoms

DNI 

ACTIVITAT PARTICIPANT INFANT ENTREGA PREMIS CONCURS DE 
FOTOGRAFIA EL FET GEGANTER 2018.

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 
1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 
sol·liciten el seu consentiment per a enregistrar la imatge del seu fill/filla i publicar-la de forma 
clarament identificable, en les fotografies i gravacions corresponents a l’activitat de la CONCURS 
DE FOTOGRAFIA EL FET GEGANTER (indicar de forma específica l’activitat que correspongui 
en cada cas), i que s’exposin públicament en els següents mitjans de L’AGRUPACIÓ DE COLLES 
DE GEGANTERS DE CATALUNYA amb la finalitat de difondre les activitats del projecte i les 
finalitats socials d’aquestes entitats: 

Web : www.gegants.cat – Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

Canals i butlletins de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 

Revista i Agenda de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 

Xarxes socials de l’Agrupació (facebook, twitter,  ...) 

- Altres mitjans de comunicació de l’Agrupació.

El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol 
contraprestació econòmica. 

Li recordem que per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla 
la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya,  Carrer Anselm Clavé, 3 08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), o bé per correu 
electrònic agrupacio@gegants.cat. 

Declaro que disposo de les facultats legals per atorgar la present autorització sobre la utilització de 
la imatge del menor indicat.

 Conforme,
 Data:                                                                         Signatura: 

http://www.gegants.cat/
mailto:agrupacio@gegants.cat

