DRETS D’IMATGE MENORS
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució Espanyola, 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, pel Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell (RGPD), així com per la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), CLUB CICLISTA BTT PREMIA DE DALT amb CIF G61961512, domicili a RIERA DE SANT PERE,
88 - CP: 08338 - PREMIÀ DE DALT (BARCELONA), sol·licita el consentiment exprés i inequívoc del client/a
per la captació, reproducció i difusió d'imatges en les quals aparegui individualment o en grup realitzant
les activitats organitzades pel club BikePark La Poma, utilitzant tots els mitjans i suports, com poden ser
suports escrits, audiovisuals i electrònics, inclòs internet; sempre que s'utilitzin per la difusió dels serveis
que ofereix el club, en les seves pròpies instal·lacions, mitjançant cartells, fulletons, diaris, revistes o
publicacions d’àmbit local, comarcal o internacional. A través de la seva pàgina web i de les diferents
xarxes socials a les que el club pertany (Facebook i Instagram).
El pare i/o mare/representant legal del menor autoritzen la CESSIÓ dels drets d'imatge del menor i
AUTORITZEN el seu tractament a CLUB CICLISTA BTT PREMIA DE DALT a títol gratuït, de manera que
entenen que no rebran cap contraprestació a canvi per part de CLUB CICLISTA BTT PREMIA DE DALT.
L'autorització no té limitació geogràfica i es concedeix per un termini de temps indefinit, encara que
aquesta cessió i autorització podrà ser revocable en qualsevol moment pels seus tutors legals, o per
l'interessat a l'arribar a l'edat legal suficient.
CLUB CICLISTA BTT PREMIA DE DALT no cedirà les imatges a tercers. En cas que l'empresa cedeixi la
utilització de la seva imatge a tercers, prèviament haurà d'obtenir l'autorització de el pare i/o mare,
tutor legal del menor.
Firmen aquest document com a tutors legals del menor d’edat següent:
Nom i cognoms del menor d’edat: ……………………………………………………………
· DNI/NIE: ……………………………………………..
Es preferent la firma dels dos si fos posible:
· Nom i cognoms del pare/mare/ tutor/a legal: …………………………………………………………
DNI/NIE: ……………………………………………..
· Nom i cognoms del pare/mare/ tutor/a legal: …………………………………………………………
DNI/NIE: ……………………………………………..

Les dues signatures dels TUTOR/S LEGAL/S DEL MENOR

En PREMIÀ DE DALT, a ……. de …………… de 20……….

