AUTORITZACIÓ D’ÚS DE VEU I IMATGE
Sr/Sra ______________________________ amb DNI número _________________
adreça

______________________________

AUTORITZA

la

captació.

publicació

reproducció de la seva imatge i la seva veu a qualsevol mitjà i a través de qualsevol forma
de comunicació per part del CD PREMIÀ DE DALT i a les entitats que estigui adherida, i/o
amb aquelles que hagi formalitzat un conveni, CD PREMIÀ DE DALT

podrà fer ús

d’aquestes imatges per la inclusió en espots i videos promocionals del club.
També cedeix al CD PREMIÀ DE DALT en exclusiva i en facultat de cessió a tercers.
durant un màxim de temps de protecció establert per la vigent Llei de protecció intel·lectual i
a la seva explotació en qualsevol país del món, i per qualsevol mitja canal de difusió, tots el
drets d’explotació (i de forma expecial els de comunicació pública, transformació,
reproducció i distribució) que eventualment li puguin correspondre sobre la seva intervenció i
imatge en els mitjans de comunicació del club.
En virtut d’alló establert a la llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, li informem que vostè
autoritza a CD PREMIÀ DE DALT per incorporar les seves dades personals a un fitxer
titularitat de CD PREMIÀ DE DALT, amb la finalitat de fer ús de la seva imatge i veu. Per
exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, a d’adreçar un escrit
acompanyant còpia del document oficial que l’indiqui el CD PREMIÀ DE DALT amb
domincili a Riereta s/n Premia de Dalt 08338 indicant en el sobre la referència: Protecció de
Dades o be mitjançant correu electrónic a l’adreça cdpremiadedalt@gmail.com.

Premià de Dalt , _______ de ___________ de 201_
Signat

Riereta s/n, Premia de Dalt 08338
www.cepremiadedalt.cat

i

AUTORITZACIÓ D’ÚS DE VEU I IMATGE DE MENORS
Sr/Sra ______________________ amb DNI número _____________ i actuant com a MARE/
PARE/ REPRESENTANT LEGAL del menor _____________ (EN ENDAVANT, EL
MENOR), AUTORITZA a CD PREMIÀ DE DALT (EN ENDAVANT, EL CLUB) per dur a
terme la captació d’imatges i veu, en fotogràfies i gravacions a les activitats organitzades pel
CLUB així com la reproducció, comunicació pública i emissió de les mateixes a través dels
diferents mitjans del CLUB (XARXES SOCIALS, WEB, YOUTUBE, ETC) així com de les
entitats on estiguem adherits, o amb les que hàgim formalitzat un conveni.
EL CLUB, es compromet a no fer cap altre ús d’aquestes imatges, ni de cedirles a tercers
sense la prèvia autorització del representant legal del MENOR.
AUTORITZO a que la imatge i veu del meu fill/a aparagui en fotografíes i filmacions
corresponents a les activitats organitzades pel CLUB i aquestes puguin ser distribuides a
d’altres entitats o administracions col·laboradores o puguin ser publicades a la/es pagina/es
Web, xarxes socials o fulletons informatius de l’entitat.
Així mateix cedeix gratuïtament AL CLUB, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers,
durant el màxim de temps de protecció establert per la vigent Llei de propietat Intel·lectual i
per a la seva explotació en qualsevol país del món, i per qualsevol mitja o canal de difusió,
tots els drets d’explotació (i de forma especial els de comunicació pública, transformació,
reproducció i distribució) que eventualment li puguin correspondre sobre la seva intervenció i
imatge en els mitjans de comunicació del club.
En virtut d’alló establert a la llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, li informem que vostè
autoritza a CD PREMIÀ DE DALT per incorporar les seves dades personals a un fitxer
titularitat de CD PREMIÀ DE DALT, amb la finalitat de fer ús de la seva imatge i veu. Per
exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, a d’adreçar un escrit
acompanyant còpia del document oficial que l’indiqui el CD PREMIÀ DE DALT amb
domincili a Riereta s/n Premia de Dalt 08338 indicant en el sobre la referència: Protecció de
Dades o be mitjançant correu electrónic a l’adreça cdpremiadedalt@gmail.com.
Premià de Dalt , _______ de ___________ de 201_
Signat
Riereta s/n, Premia de Dalt 08338
www.cepremiadedalt.cat

DADES BANCARIES

NOM DE L’ENTITAT BANCÀRIA: _______________________________________________

TITULAR DEL COMTE: ________________________________________________________

IBAN:

ES

Dono autorització al CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE DALT perquè domicilií els rebuts de les
quotes de formació del futbol base al compte que tinc obert en aquesta l'entitat bancària, i
perquè així costi signo la present autorització.

Data _________________

Signatura ______________________

D'acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, la protecció de dades de caràcter personal,(en endavant,
LOPD), el CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE DALT , amb NIF G58923725, l'informa que les dades recollides en aquest formulari
d'inscripció seran incorporades a un fitxer automatitzat a l'Agenda de Protecció de Dades i pertanyen al CE PREMIÀ DE DALT ,
té com a finalitat la gestió de la relació entre associats i el CE PREMIÀ DE DALT.
Excepte en els camps que s'indiqui el contrari, les respostes sobre les seves dades personals són voluntàries. L'afectat es
compromet a la veracitat de les dades que subministra. De conformitat amb l'article 5 de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. Vostè té dret a accedir a aquesta informació, si les dades són errònies i donarse de
baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita al CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE DALT , c/ Riereta s/n 08338, Premià de Dalt,
o bé, enviant una sol·licitud a l'adreça de correu electrònic cdpremiàdedalt@gmail.com.

Club Esportiu Premia de dalt – Riereta s/n – Premià de Dalt – 08338 – 936931581 
cdpremiadedalt@gmail.com
www.cepremiadedalt.cat

