Citilab Cornellà
Pl.

Pl. Can Suris s/n 08940 Cornellà de Llobregat
t) 93 551 06 60 | info@citilab.eu

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE PER A MENORS D'EDAT
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………………….
amb D.N.I. núm…………………………,
com a tutor/a legal del'alumne/a…………………………………………………………………………………
amb número de soci……………………
D'acord amb l'article 18.1 de la Constitució i la regulació establerta en la Llei 1/1982 sobre el
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
AUTORITZO

NO AUTORITZO*

a la captació d'imatges del mateix en fotografia o vídeo durant el transcurs de les activitats, i a
que aquestes puguin ser reproduïdes i difoses per la FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL
CONEIXEMENT-CITILAB- amb finalitat exclusivament informativa, docent i divulgativa en:
-Fullets, vídeos o webs de la pròpia Fundació o d'entitats o associacions dependents o
relacionades amb la Fundació.
-Fotografies i vídeos destinats a la difusió pública del CITILAB, a través de diaris, revistes, llibres
o altres publicacions, així també en televisions i webs de caràcter informatiu, cultural o formatiu.
*La no autorització de l'ús d'imatge (o el no lliurement del full) compromet la realització de l'activitat
vinculada als mitjans audiovisuals que la pròpia activitat preveu
SIGNATURA:

Observacions:

En compliment del que disposa la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que ens facilita
seran tractades per Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, amb la finalitat de difondre la seva imatge amb finalitats
promocionals. Vostè podrà exercir els seus drets segons preveu la legislació vigent, adreçant la seva petició a Citilab, Pl Can Suris, s/n de Cornellà de
Llobregat (Dept. de Comunicació), o per correu electrònic a l’adreça avislegal@citilab.eu
Les seves dades s'obtenen per gestionar el servei o informació que vostè ens sol·licita amb el present formulari.
El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.
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