CASAL ESPORTIU PER A INFANTS I JOVES
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL L’HOSPITALET NORD

AUTORITZACIÓ GENERAL PER A LA CAPTACIÓ I REPRODUCCIÓ D’IMATGES DE PERSONES MENORS DE 14 ANYS

En/na ……………………………………………………., amb DNI ……………………… i domicili en 08…. ………………….., carrer
……………………………………………, número ……, pis … .
En/na ……………………………………………………., amb DNI ……………………… i domicili en 08…. ………………….., carrer
……………………………………………, número ……, pis … .
Tots

dos,

en

les

seves

qualitats

de

pare/mare/tutor

de

el/la

menor

en/na

…………………….…………................................................, amb data de naixement .…..../…...../…....., i domicili en
carrer …………………............................... número ......…. pis ........… codi postal .............. i DNI.....……………….....

SÍ
NO
AUTORITZEM de manera expressa i gratuïta que es captin mitjançant suport fotogràfic i/o audiovisual les
imatges de l'expressat/da menor en/na …………………………………………………………………………………………….en
l’interior de les instal·lacions esportives municipals, i que aquestes imatges puguin ser reproduïdes als
mitjans de comunicació ia les xarxes socials de l'Ajuntament de L'Hospitalet, amb la finalitat de visualitzar
i donar a conèixer les activitats que es realitzen als equipaments esportius municipals, amb unes condicions
d´ús restringides i administrades pel Servei d´imatge corporativa i relacions externes de l´Ajuntament de
L´Hospitalet. L’autorització inclou la cessió de les imatges a altres mitjans de comunicació externs a
l’Ajuntament, amb la finalitat abans assenyalada.
Així mateix, autoritzem expressament l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat a realitzar el tràmit de
comunicació al Ministeri Fiscal del present consentiment, previst a l'article 3 de la Llei orgànica 1/1982, de
5 de maig, de protecció civil de drets a l'honor , intimitat personal i pròpia imatge.

L’Hospitalet, ………..…. de ……………………………………………… de ………….

Signat………………

Signat………………

(pare/mare/tutor del/de la menor)

(pare/mare/tutor del/de la menor)

De conformitat amb el que preveu l'article 2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del dret a l'honor, intimitat
personal i pròpia imatge, us comunic que el consentiment atorgat mitjançant aquest document, podrà ser revocat en qualsevol
moment, essent aquest efectiu fins al moment de la sol·licitud de revocació.
D'altra banda, i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades article 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides s'incorporessin, a
un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb la finalitat abans assenyalada. Us recordem que podeu exercir
en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i supressió davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana
(c/. Girona, 10 de l'Hospitalet de Llobregat) als següents telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de l'Hospitalet i mòbils).
Així mateix, en cas que una persona usuària consideri que s'ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de
les dades de caràcter personal, sigui coneixedora d'una vulneració de la seguretat de les dades, o bé vulgui sol·licitar assessorament
en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, us podeu posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament
de L'Hospitalet, a través del correu dpd@lh.cat.
Per a més informació: L'Ajuntament de l’Hospitalet té publicada a la Seu Electrònica del Web municipal, la política de protecció de
dades personals conforme al Reglament General de Protecció de Dades.

..

