C/ de la Fruita, 13
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 93 892 08 08
joventut@vilafranca.org
www.vilafranca.cat / www.siaj.net
www.twitter.com/joventutvila
www.facebook.com/joventutvilafranca

AUTORITZACIÓ MAJORS DE 14 ANYS
El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza, durant l’any,
activitats adreçades a joves com tallers, cursos, xerrades, sortides, jornades de participació,
etc.
D’acord amb la Llei 1/1982 de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, demanem el consentiment, per a que el o la menor
pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions relacionades amb les esmentades activitats de
joventut.

En/Na

__________________________________________________

amb

DNI

núm.

____________________________, autoritzo a:

Aparèixer en fotografies i/o filmacions relacionades amb les activitats organitzades, a
l’espai jove la Nau, de juny a setembre de 2019.

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Responsable del tractament: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Finalitat: Autorització enregistrament d’imatge/veu a les activitats d’estiu organitzades a l’espai jove la
Nau.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu
consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
per mitjans electrònics https://seu.vilafranca.cat o bé presencialment a l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès: C/ de la Cort 14 , 08720 Vilafranca del Penedès.
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu
electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la
pàgina: http://www.vilafranca.cat/html/avislegal.html

I per què així consti, signo aquest document al lloc i la data indicats.

Signatura

Vilafranca del Penedès, ______ de ___________________ de 20

