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AUTORITZACIÓ CESSIÓ D'ÚS DRETS D'IMATGE 
AUTORIZACIÓN CESIÓN DE USO DERECHOS DE IMAGEN 

 

Esplugues de Llobregat,

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

2016-147 V0419  1/1

Per mitjà del present document, jo                                                                                      , amb DNI
número                                           , de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com el que estableix la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal 
i el seu reglament: 
  
AUTORITZO A L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir tant les meves imatges, 
com les d'en/na                                                                                    (nom i cognoms del/la menor) o en les quals ell/a estigui 
inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació municipal, relacionades amb l'acte de benvinguda als nadons d'Esplugues. La 
cessió d'imatge es realitza de forma no exclusiva i gratuïta, sense límit geogràfic i de forma indefinida. 
  
Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la meva pròpia imatge que puguin derivar de la 
utilizació de les imatges. 
  
L'Ajuntament es compromet expresament a no explotar les imatges de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les 
persones que hi apareixen.  
  
 

Por medio del presente documento, yo                                                                                      , con DNI
número                                           , de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como lo que establece la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal y su reglamento: 
  
AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT a captar, registrar, usar publicar y distribuir tanto mis imágenes, como las de,  (nombre y 
apellidos del/la menor)                                                                                                                                            o en los cuales el/ella este incluido/
a, a través de cualquier medio de comunicación municipal, relacionados con el acto de bienvenida a los bebés de Esplugues. La cesión de imagen se realiza 
de forma no exclusiva y gratuita, sin límite geográfico y de forma indefinida. 
  
Por medio del presente documento también renuncio a qualquier remuneración por derechos a mi propia imagen que puedan derivar de la utilización de las 
imágenes. 
  
El Ayuntamiento se compromete expresamente a no explotar las imágenes de manera que puedan vulnerar la vida privada o la reputación de las personas 
que aparezcan.  
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Per mitjà del present document, jo                                                                                      , amb DNI número                                           , de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com el que estableix la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament:
 
AUTORITZO A L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir tant les meves imatges, com les d'en/na                                                                                    (nom i cognoms del/la menor) o en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació municipal, relacionades amb l'acte de benvinguda als nadons d'Esplugues. La cessió d'imatge es realitza de forma no exclusiva i gratuïta, sense límit geogràfic i de forma indefinida.
 
Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la meva pròpia imatge que puguin derivar de la utilizació de les imatges.
 
L'Ajuntament es compromet expresament a no explotar les imatges de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi apareixen. 
 
 
Por medio del presente documento, yo                                                                                      , con DNI número                                           , de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como lo que establece la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal y su reglamento:
 
AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT a captar, registrar, usar publicar y distribuir tanto mis imágenes, como las de,  (nombre y apellidos del/la menor)                                                                                                                                            o en los cuales el/ella este incluido/a, a través de cualquier medio de comunicación municipal, relacionados con el acto de bienvenida a los bebés de Esplugues. La cesión de imagen se realiza de forma no exclusiva y gratuita, sin límite geográfico y de forma indefinida.
 
Por medio del presente documento también renuncio a qualquier remuneración por derechos a mi propia imagen que puedan derivar de la utilización de las imágenes.
 
El Ayuntamiento se compromete expresamente a no explotar las imágenes de manera que puedan vulnerar la vida privada o la reputación de las personas que aparezcan. 
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