
 

 

- AUTORITZACIÓ TRACTAMENT D’IMATGES - 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En ……………………, a ………… de ………………………. de 2019 

 

En virtut del dret a la pròpia imatge reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, 
regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre la protecció civil del Dret a l'Honor, 
a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge i conforme al que es disposa la 
normativa en matèria de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD), s'informa que les seues 
dades personals seran tractats per la Mancomunitat de la Ribera Baixa, en qualitat de 

responsable del tractament, a fi de publicar en la pàgina web i xarxes socials, les imatges 
o vídeos realitzats amb finalitats divulgatius i/o informatius. 

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment 
manifestat mitjançant la signatura de la present clàusula. En cas de ser menor de 14 anys, 
el consentiment s'atorgarà per la seua mare, pare, tutor/a o representant legal. 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la 
qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren 
derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, així com mentre Vostè no retire el 
seu consentiment. No obstant això, les dades podran ser conservades, si escau, amb 
finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats d'investigació històrica o finalitats estadístiques. 

Als mateixos efectes anteriors, garanteix que totes les dades personals del present 
document puguen ser tractades, i conseqüentment, cedides a totes aquelles persones que 
siguen part de la cadena de contractació d'aquestes fotografies, a l'efecte de que puga 
garantir-se la present autorització sobre cessió de drets d'imatge. En el menester, i per al 
cas que es produïra qualsevol tipus de conflicte relacionat amb la present autorització, se 
sotmet expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València. 

Podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Portabilitat, Supressió o, si escau, Oposició, 
presentant un escrit en el Registre d'Entrada de la Mancomunitat: Avinguda Jose Maiques 
S/N, Sueca. CP 46410  

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, 
podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(www.aepd.com). 

 

NOM I COGNOMS: _______________________________________________ 
Signat. 
 
 
 
* En cas de ser menor de 14 anys, el present document tindrà que ser signat per 
[Pare/Mare/Tutor-a o Representant legal] 
NOM I COGNOMS: _______________________________________________ 
DNI: _____________ 
Signat. 

http://www.aepd.com/

