
 

 

FULL D’AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE  

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS MARINADA I BRESSOL DE MAR 
 

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de 
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i a la normativa legal vigent 
de protecció de dades de caràcter personal en tots els termes aplicables. 
 
SUARA Serveis SCCL (en endavant, “SUARA”) li demana el seu consentiment per poder fer-li fotografies i/o 
vídeos:  

 
En/na _________________________________________ , amb DNI/NIE _________________ en qualitat 

de pare/mare/tutor/a legal de ______________________________________ com a usuari/ària del Servei 

___________________________________   AUTORITZA (marqui amb una creu únicament aquelles 

activitats i finalitats que consenti):  

 
Relació d’activitats:  

Autoritza a SUARA a fer ús de les imatges preses, en activitats relacionades amb l’entitat mitjançant la 
publicació en els següents mitjans:  

Pàgines web de SUARA/Pàgina web o bloc del Servei  
Xarxes socials de SUARA  

Muntatges multimèdia (CD o DVD amb fotos, vídeos, etc.) per repartir als i les professionals o familiars 
d’usuaris/àries 
Documents informatius de l’activitat de SUARA, tríptics informatius, cartells, promocionals d'activitats, 
etc.  
Informacions als pares/mares de l'alumnat mitjançant el correu electrònic o aplicació de comunicació 
(Ex: KinderTIC). 
Informes, documents o sol·licituds destinats a altres administracions públiques 

En la difusió d’accions vinculades al Servei en el qual participa l’usuari/ària 

En la difusió d’accions vinculades a d’altres programes/serveis/activitats de l’entitat 
 
De conformitat amb la normativa legal vigent de protecció de dades, declaro conèixer els següents drets que 
expressament m’han estat informats:  

- Que les imatges preses seran tractades per SUARA, com a responsable del tractament, i podrà fer ús 

d’elles en els termes fixats en aquest document. 

- Que la no autorització expressada anteriorment serà tinguda en compte per SUARA a l'efecte d'evitar 
en tant que sigui possible la pressa d'imatges de l’usuari/ària, o si escau a distorsionar els seus trets 
diferenciadors quan a la foto concorri la seva imatge amb la d'altres usuaris/àries, familiars 
d’usuaris/àries, professionals, professionals en pràctiques o voluntaris/àries que sí hagin autoritzat, en 
els termes aquí previstos, a l'ús, tractament i cessió de la seva imatge.  

- Que SUARA no cedirà les imatges a tercers/es sense la seva autorització expressa indicant-li la finalitat 

i l’entitat destinatària, excepte en cas necessari per obligació legal. 

- Que en cas que es vulgui fer ús de la imatge de l’usuari/ària, en primer pla o com a referència/model, 
SUARA es compromet a sol·licitar-me autorització prèvia.  

- Que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, 
limitació i oposició, mitjançant escrit dirigit a SUARA:  

o Adreça postal: Carrer Sancho de Ávila, 52-56, 2n (08018) – Barcelona  
o Correu electrònic: lopd@suara.coop  

 
I perquè així consti i en prova de conformitat signa el present document per duplicat. 

 
Pineda de mar, a _____ de _________________ de 20 ____.  

 

Signatura pare/mare/ tutor-a: 
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