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Autoritzo la utilització de la imatge del menor

Com a representat legal del mateix, pare / mare / Tutor legal (encercli la opció correcte).
En/na.
major d’edat i amb DNI .........................................., mitjançant la signatura del present
document CONSENT expressament i autoritza que Equip d’Assistència Primària Vic SLP
(endavant EAP VIC), amb NIF: B60899622, perquè prengui imatges de la seva persona i a la
inclusió d’aquetes imatges en qualsevol suport audiovisual de la entitat EAP VIC; a efectes de
la seva reproducció, divulgació i comunicació pública de les seves activitats en mitjans de
comunicació públic, twiter, facebook, monitors de les sales d’espera i web amb la finalitat que
puguin ser divulgades amb la única finalitat abans citada.
a l’esdeveniment: .................................................................................................,
fet en data: .........................................
Aquesta autorització de consentiment d’utilització del contingut audio-visual gravat de la meva
imatge, es fa a l’emparar del dret reconegut a l’art.18.1 de la Constitució i regulat a la Llei 5/1982,
de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així
com en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals. L’hi informen que les imatges seran tractades, exclusivament, per als
Responsables de Comunicació de EAPVIC.
L’autorització d’utilització del suport audiovisual consentida, es tan sols per la seva utilització en
caràcter de divulgació i cultural de les actuacions i esdeveniments organitzats per EAP VIC per
als seus usuaris i dins de la comunitat del seu territori de influència; l’autorització no està
sotmesa a cap termini de conservació temporal, la seva utilització no queda restringida a l’àmbit
del territori nacional, ni de cap altres país.
PROTECCIÓ DE DADES
L’autorització d’utilització del suport audiovisual consentida, tant sols es farà servir per als fins
per els quals vostè a donat l’autorització a EAP VIC.
El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en
allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i de la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets
Digitals, l’informa que les imatges seran tractades, exclusivament, per als Responsables de
Comunicació de EAPVIC. Les dades proporcionades, especialment la present sol·licitud, seran
conservades prenent en consideració els terminis de prescripcions de les infraccions molt greus
tipificades en la normativa de protecció de dades i atenint-nos a les màximes garanties.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat
d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, d’oposició
i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, de les seves dades d’acord
allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de
dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: Passatge Pla del Remei, 10-
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12, 08500 – Vic o be a la adreça electrònica: dpd@eapvic.org, en qualsevol cas s’haurà
d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.
Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat
per l’Entitat o considera quebrantats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o a l’Agència Espanyola de Protecció de
dades.
Amb la meva signatura reconeixo haver estat informat i donat el consentiment per al
tractament de la meva imatge.

Vic a,.............., de ......................................., de ........

Signat:...............................................................................

