
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Autorització a menors

Nom i cognoms del menor _____________________________________________________________________________________

DNI ____________________     Telèfon:____________________     e-mail:______________________________________________

Adreça:___________________________________________________________________________________________________

Codi postal ________________

Jo _______________________________________________________________________________________________________,

amb DNI (o passaport) ___________________     pare / mare / tutor de __________________________________________________,

inscric al meu fill/a al V CONCURS DE POWER-POINT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE “QUAN L’AMOR FA MAL”

Que es pugui registrar a través de fotografies i/o vídeo la imatge del meu fill/a, inscrit al V CONCURS DE POWER-POINT CONTRA LA VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE “QUAN L’AMOR FA MAL”, organitzat per l’Ajuntament de Begues, i que dites fotografies i imatges puguin ser utilitzades per a fer 

difusió del programa per part de la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Begues.

    Autoritzo     No autoritzo

Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització sobre la utilització de la imatge del menor indicat.

_____________________,     _____     de ___________________     de 20 ____.

Signatura de la persona que autoritza

En compliment de l’article 18.1 de la Constitució, regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, i d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les postres 
dades personals us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Comunicació, del que és responsable l’Ajuntament de Begues i seran 
objecte de tractament per gestionar les comunicacions i publicacions de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques 
públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei, També s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable 
l’Ajuntament de Begues i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris. Podeu exercir els drets d’accés, 
oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se a l’oficina d’atenció al ciutadà o per correu postal a l’avinguda Torres Vilaró, 4. 08859 Begues o per correu electrònic a 
begues@begues.cat
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