
CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LA IMATGE PERSONAL DEL MENOR

FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, en compliment del Reglament -UE-2016/679 del
Parlament i Consell d’Europa, en el seu article 5.1, en matèria de protecció de dades; per la Llei Orgànica 1/1982, i la
seva darrera modificació, el 23/06/2010, de protecció civil del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar; i per l’LOPD
3/2018, de 5 de desembre, de garanties digitals, en el seu Títol II i els seus articles, l’informa que la imatge personal
seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat. Les imatges amb finalitats
determinades, explícites i legítimes, no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats,
havent de ser adequades, pertinents i limitades. La imatge i les dades seran tractades de manera que es garanteixi
una privacitat adequada de la imatge personal, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les dades de l’interessat per
obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant
un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament. El tractament
de les dades personals d’un menor d’edat únicament podrà fonamentar-se en el seu consentiment quan sigui major de
catorze anys.

S’exceptuen els supòsits en què la llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela per a la celebració
de l’acte o negoci jurídic en el context del qual s’obté el consentiment per al tractament. El menor podrà exercir el dret
de supressió o la revocació d’aquest  consentiment així que compleixi 14 anys.

Menor: ________________________________________________ NIF: _________________

Imatge a tractar: enregistrament de fotografies i vídeos durant el transcurs de les activitats i
esdeveniments realitzats per Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement.

Finalitat: DIFUSIÓ INFORMATIVA I DIVULGATIVA a les webs corporatives, xarxes socials,
publicacions i d’altres canals relacionats amb la Fundació.

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i
portabilitat, adreçant-se a adreçant-se a FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL
CONEIXEMENT mitjançant el correu electrònic avislegal@e-citilab.eu o bé, a l’adreça postal
Pl. Can Suris s/n, 08940, Cornellà de Llobregat.

Els sotasignats, com a titulars de la pàtria potestat/tutors legals, donen el seu
Consentiment per al tractament de Dades de Caràcter Personal del menor:

Sr/a: __________________________________________________ NIF: _________________

Sr/a: __________________________________________________ NIF: _________________

AUTORITZO NO AUTORITZO

LA DURADA DE LA CESSIÓ DE LA IMATGE PERSONAL SERA D’UN ANY A PARTIR DE LA DATA DE

LA SIGNATURA D’AQUEST CONSENTIMENT.

Data: ____/____/____.

Signatura dels Titulars de la Pàtria Potestat Tutors Legals:
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