Tractament d’imatges de l’alumnat. Llei de protecció de dades de caràcter personal.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, i en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, Jo, ................................................................................., major de 14 anys,
proveït de DNI num. …............................., mitjançant la present autoritzo NOU PATUFET, SCCL amb
N.I.F. F66590258 i domicili social en c/ BRUNIQUER, 25 - 08012 BARCELONA a usar, publicar,
exposar, produir, duplicar, i distribuir amb finalitats comercials o informatius relacionats amb
l’activitat de la companyia de publicacions, revistes, dominis de webs, xarxes socials pertanyents a
la companyia, premsa, edicions i en qualsevol altre mitjà per un termini il·limitat, a nivell nacional i
en el estranger, les reproduccions fotogràfiques, enregistraments en vídeo o en àudio, així com les
meves dades personals, en que pugui aparèixer com conseqüència d’activitats organitzades per
NOU PATUFET, SCCL. Aquestes fotografies, dades i/o enregistraments poden ser utilitzats
individualment o en conjunt amb altres fotografies i/o enregistraments en que pugui aparèixer i
que corresponguin a activitats organitzades per NOU PATUFET, SCCL.
Sobre la base de l'anterior, exonero a NOU PATUFET, SCCL i qualsevol de les seves empreses
associades o afiliades, els seus directors, funcionaris, agents, empleats, clients i a les agencies de
publicitat, de totes les reclamacions per raó del seu us.
Entenc, que no rebré compensació econòmica o de qualsevol altra forma, en connexió amb
qualsevol publicació, reproducció present o futura de qualsevol imatge, fotografia i/o
enregistraments, pel que dono el meu consentiment i estic d’acord amb les estipulacions ja
esmentades.
De conformitat amb la legislació vigent aplicable sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal,
em dono per informat que les citades dades de caràcter personal formaran part d'un Fitxer
automatitzat, el Responsable del qual és NOU PATUFET, SCCL, amb domicili en C/Bruniquer, 25
(08012-Barcelona), i dono el meu consentiment a això, i al fet que aquestes dades personals siguin
tractades per part de l'empresa, tret que el revoqui per correu al domicili de la Societat o per
correu electrònic a secretaria@escolapatufet.cat on podré exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.
I per deixar-ne constància se signa en Barcelona a ...... de ……………………………. de ...........
SIGNATURA

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i en la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant la present autoritzo a NOU PATUFET, SCCL amb N.I.F. F66590258 i
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