AUTORITZACIÓ PER LA PUBLICACIÓ DE IMATGES DE MENORS
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions, concursos i
accions que realitza o pugui realitzar l’ajuntament de sa Pobla, i la possibilitat que en aquests
puguin aparèixer imatges de menors durant la participació d’enregistraments, imatges o
fotografies de qualsevol esdeveniment, és per la qual cosa que passem a informar del següent:
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat a la
Llei1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge i 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 respecte al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Així mateix, la Llei 15/1999, de 13 de
desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal, així com l’art. 13 del Reial Decret
1720/2007 de 21 de desembre per el qual desenvolupa la esmentada Llei.
La Llei de Protecció de Dades, ens obliga a disposar d’autorització paterna/materna o tutors
legals, per a publicar les fotografies, vídeos dels menors i per això sol·licitem el consentiment
dels pares/mares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguin
individualment o en grup, els menors participats en el concurs de TIK-TOK PER LA IGUALTAT
a SA POBLA, i la seva publicació per les xarxes socials, web, etc. de l’ajuntament de sa Pobla.
Que, mitjançant el present document, manifest ostentar la pàtria potestat, guarda o custòdia
del menor , i que exprés el consentiment per a la participació en l’esmentat concurs. Declaro
conèixer les condicions i bases del desenvolupament de l’activitat i les accepto sense
restriccions en propi nom i en representació del menor. En virtut de l’esmentat anteriorment
eximeixo de tota responsabilitat a l’ajuntament de sa Pobla i assumeixo la responsabilitat per
danys i perjudicis que el menor pugues ocasionar. Declaro que he estat informat
L’ajuntament de sa Pobla, demana el consentiment exprés als pares/mares o tutors/es legals
per a poder publicar les imatges en les que apareguin individualment o en grup que amb
caràcter de participació a alguna activitat municipal es puguin realitzar als menors d’edat, en
les diferents seqüències i activitats realitzades
D/Dña. _____________________________________________________________ amb DNI
________________________________________com a pare/mare o tutor/tutora del menor
____________________________________________________________.
AUTORITZO a l’ajuntament de sa Pobla emprar les imatges, tant per publicar-les a la pàgina
web, xarxes socials, publicacions, revistes, fulletons, etc...

