AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICITAT D’IMATGESDE MENORS
Atesa la Llei del dret a la pròpia imatge” reconeguda a l’ art. 18.1 de la Constitució i regulada per la Llei sobre el dret a
l’ honor, que té el seu desenvolupament a la Llei orgànica 1/1982, a la intimitat personal/familiar, a la propera imatge, tenim
l’obligació de complir el terminis de la llei, identificant sempre els participants menors de edat en qualsevol acte de la Fundació Josep
Carreras. Aquest document representa el consentiment dels pares o representats legals.
Mitjançant la firma del present document es confirma el consentiment a la cessió dels drets d‘explotació, distribució, transformació,
comunicació pública i reproducció de la gravació/fotografia realitzades, perquè que puguin ser utilitzades per la Fundació
Internacional Josep Carreras en qualsevol canal de comunicació (online i offline) que disposi l‘entitat.
Declaro expressament que la gravació que es va fer no viola el dret de cap tercer i per això s'eximeix la Fundació Internacional
Josep Carreras de cap tipus de responsabilitat derivada de reclamacions de tercers. Així mateix, es renuncia també a la cessió dels
drets concedits per interposar qualsevol reclamació per raons de l’ ús de les imatges per difamació i invasió de la privacitat.

Jo, pare/mare/representant legal (NOM I COGNOMS)
………………………………………………………………………………………………….
Amb número de DNI
………………………………………………………………………………………………….
Autoritzo la imatge del meu fill/a (NOM I COGNOMS DEL MENOR)
…………………………………………………………………………………………………..
Amb el número de DNI (DNI DEL MENOR)
…………………………………………………………………………………………………..
La present cessió no tindrà contraprestacions de cap tipus.
Signatura i data,

“Les seves dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat de la Fundació Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia i seran
tractades de forma confidencial i exclusivament per la Fundació Josep Carreras per a ús administratiu, estadístic i per a l’enviament
d’informació i per a les finalitats que es deriven d’aquest document, d’acord amb les normes establertes per la Llei 15/1999 de
Protecció de dades de caràcter personal. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com la
seva rectificació i cancel·lació dirigint-se per correu electrònic a: info@fcarreras.es o trucant al número gratuït: 900 32 33 34.”

