
AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE PER L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Nom i cognoms  DNI/NIE/Passaport

AUTORITZO que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions corresponents a la següent activitat 
organitzada per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans:

Nom de l’activitat Any

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, 
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com el que estableix la legislació vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal:

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans sol•licita la seva autorització per a poder gravar imatges i/o fer fotografies on 
vostè aparegui per fer publicar-les en la documentació i mitjans de comunicació de l’Ajuntament i fer difusió de l’activitat. La 
seva imatge podrà aparèixer de forma individual o en grup. D’acord amb el Dictamen 9/2016 de l’Agència Catalana de 
Protecció de dades la captació i difusió d’imatges de persones identificables en un acte públic i en què la imatge d’aquestes 
persones aparegui com a merament accessòria no és necessari el consentiment dels afectats ja que preval la finalitat 
informativa o de difusió de l’acte públic.

DADES PERSONA AUTORITZANT

Nom i cognoms  

Nom i cognoms pare, mare o tutor/a legals del/la menor  DNI/NIE/Passaport

AUTORITZO que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies o filmacions corresponents 
a la següent activitat organitzada per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans:

Nom de l’activitat Any

Les imatges podran ser difoses als diversos mitjans i canals de l’Ajuntament (web municipal, xarxes socials, material 
promocional, publicacions externes, revistes, tríptics i altres mitjans propis) mentre no es revoqui aquesta autorització. I, 
perquè consti i tingui els efectes que correspongui, signo aquesta autorització a l'empara d’allò que disposa la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desem-
bre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals .

DADES RELATIVES ALS MENORS/LES MENORS DE 14 ANYS

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre   de 019 Signatura

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals, us informem que les vostres dades seran 
tractades per a la gestió de l’ús de la seva imatge. El responsable del tractament és l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. La base jurídica 
és l'exercici de les competències municipals d'acord amb el que disposa la legislació vigent, i el consentiment de l'interessat. Les seves no 
seran cedides a tercers, fora d’aquesta difusió pública. Les seves dades seran conservades com part de l’arxiu històric de l’Ajuntament. Així 
mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels vostres drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al responsable del tractament a l’adreça següent: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, plaça de la Vila núm. 1, 08184 
Palau-solità i Plegamans, mitjançant instància o bé a la següent adreça de corre electrònic ( dpd.ajpalauplegamans@diba.cat)
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