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CONCURS DE FOTOGRAFIA CALENDARI SANT VICENÇ DE MONTALT 

 

DRET D’IMATGE  (Autorització de cessió d’imatge) 

 

Donat que el dret a la pròpia imatge es troba recollit a l’article 18.1 de la 

Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 maig, sobre el dret a 

l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la coordinació 

d’aquestes activitats demana el consentiment als pares o tutors legals per 

poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament 

identificables. 

 

Atès el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 

4.5.2016). 

 

Jo, ___________________, proveït de DNI______________, autoritzo 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt perquè la meva imatge sigui 

fotografiada a l’efecte de ser presentada al Concurs de fotografia per la creació 

del Calendari de Sant Vicenç de Montalt i que pugui aparèixer, la fotografia o 

fotografies, en les següents activitats organitzades per l’ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt: 

- Concurs de fotografia 

- exposicions 

- les pàgines web de l’Ajuntament. 

- filmacions destinades a difusió pública no comercial. 

- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit cultural. 

- díptics o cartells informatius de la mateixa. 

                                                     

Dades: 

Adreça:________________________________________ 

Telèfon de contacte:_____________________________ 

 

Data_________________ 

Lloc_________________ 

Signatura: 

 

 



 

 

 

L'Ajuntament sol·licita aquestes dades complint les condicions de seguretat i 

confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. 

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de 

caràcter personal que es recullen en aquesta autorització, així com la 

implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la 

seguretat d'aquestes dades. 

Podeu exercir els vostres drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, 

previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril 

de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 

4.5.2016). 

Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a: 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Sant Antoni, 13 

Sant Vicenç de Montalt 08394 

Tel. 93-7910511 Fax.93-7912961 

Indicant clarament en l'assumpte: Tutela de dades personals.  


