AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE DE MENORS

Autorització per a la publicació del vídeo enviat per participar en l’activitat “VídeosTeatrals”,
i que conté imatges de menors, en diverses plataformes digitals i xarxes socials de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Les imatges seran tractades de conformitat amb els principis de qualitat i seguretat de les
dades, d’acord en tot moment amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i el Reglament
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades.
La Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, ens obliga a
disposar d’autorització paterna/materna o de tutor/a per publicar les imatges dels menors i
per això sol·licitam el consentiment a pares, mares o tutors/res legals per poder-ne fer difusió
en diverses plataformes digitals i xarxes socials, i col·laborar així en la promoció del Festival
Barruguet de Teatre Familiar.

Dº/Dª............................................................................................................................
amb DNI................................ com a pare, mare o tutor del nen/nena
………………..………………………………………...........................................................

SÍ, DON EL MEU CONSENTIMENT
NO, NO DON EL MEU CONSENTIMENT
Perquè l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu PUGUI PUBLICAR EN LES SEUES PLATAFORMES
DIGITALS I XARXES SOCIALS EL VÍDEO ENVIAT PER MI PER PARTICIPAR EN L’ACTIVITAT
“VÍDEOS TEATRALS” I EN EL QUAL APAREIXEN IMATGES DEL MEU FILL / LA MEUA FILLA.
Santa Eulària des Riu, a ….….. de………………… de 2020
Signatura (de pare, mare o tutor/a legal)

El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad
del tratamiento es la promoción de las actividades señaladas. La legitimación para el tratamiento se
basa su consentimiento. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las disposiciones
legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a
solicitarnos el acceso a dichos datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación
de su tratamiento, a oponerse al tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento sita en Plaza
España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una
autoridad de control.

