
 

“D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 

que les dades facilitades, s’incorporaran al corresponent fitxer per gestionar  la captació d’imatges i similars. Només es cediran a 

tercers en els casos i en les condicions previstes legalment.  El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Alella, on podreu dirigir-vos 

per exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició al seu tractament 

mitjançant comunicació escrita a l’Ajuntament d’Alella, Plaça de l’Ajuntament 1, 08328 Alella.” 

 

CORAL MUNICIPAL D’ALELLA – CURS 2020/2021 

AUTORITZACIÓ DRET D’IMATGE 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 

1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els gestors de 

l’activitat demanen el consentiment al pare, mare o tutor legal per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin 

els seus fills i filles i on siguin clarament identificables. 

 

En / Na…………………………....................................amb NIF ….........…………… 

 

      Autoritzo que la imatge del meu/va fill/a 

      No autoritzo que la imatge del meu/va fill/a 

 

pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats de l’activitat de la Coral 

Municipal i complementàries, publicades a: 

- Pàgines web de l’Ajuntament o canals de comunicació oficials com Instagram, Twitter 

o Facebook. 

- El canal de Comunicació de Youtube de l’Ajuntament d’Alella 

- Filmacions destinades a difusió pública no comercial. 

- Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu i àmbit municipal. 

- CD I DVD amb fotografies per als alumnes del curs. 

 

Si un cop autoritzada la captació i l’ús de la seva imatge desitgeu revocar aquest 

consentiment, ho podreu fer en qualsevol moment dirigint-vos per escrit a l’Ajuntament 

d’Alella, Plaça de l’Ajuntament 1, 08328 Alella. 

 

Signatura mare, pare o tutor/a legal,  

 

___________________, ____ d _____________________ de 20__ 

  


