DRETS D’IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i està
regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de
dades de caràcter personal, la Direcció del Club Rítmica Santa Perpètua sol·licita el
consentiment dels socis i les sòcies del Club, o en el seu cas dels seus representants
legals (pares/mares/tutors) per a la publicació d’imatges individuals o de grup que es
puguin obtenir durant la realització de les activitats pròpies del Club: entrenaments,
competicions, exhibicions o qualsevol altre esdeveniment esportiu o cultural en què es
participi.
La finalitat de l’obtenció i publicació d’aquestes imatges és donar a conèixer les
activitats del Club i els seus resultats i evolució. Les imatges no seran utilitzades en cap
cas amb finalitats comercials.
Els medis utilitzats habitualment pel Club per a la publicació d’imatges són:
-

Xarxes socials
Informatiu local, revistes comarcals
Distribució d’imatges i filmacions entre els socis/sòcies del Club

sense perjudici de la utilització d’altres medis de difusió.

En/na …......………….…………………….............…...amb DNI……………….......…
com a mare/pare/tutor de…………………………....................….……………………
autoritzo al CLUB RÍTMICA SANTA PERPÈTUA per a la obtenció d’imatges
durant les activitats pròpies del Club i la seva difusió.

A Sta. Perpètua, el …..de ……….…………….de 201….
SIGNAT

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades facilitades en el moment de la inscripció seran incloses en un fitxer propietat
del CLUB RÍTMICA SANTA PERPÈTUA, el qual és gestionat per la Junta Directiva del Club. La finalitat del fitxer és
facilitar les tasques administratives pròpies de l’activitat del Club. Les dades no seran en cap cas cedides a tercers ni
utilitzades amb finalitats comercials. Els socis/sòcies del Club podran exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel∙lació i oposició mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva del Club Rítmica Santa Perpètua, Avinguda
Girona s/n, 08130 – Sta. Perpètua de Mogoda.

