
 
 

pàg. 1 
 

AUTORITZACIÓ D’IMATGES 
 

 

De conformitat amb l’establert en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en l’art. 2.2 
de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, li informem que en el transcurs habitual del curs, el centre pot prendre 
fotografies i/o vídeo per difondre a mitjans propis de la institució on poden aparèixer els usuaris. El fet 
de difondre imatges en xarxes socials públiques comporta una possible transferència de dades a 
servidors ubicats en països tercers. 

Per tot això, demanem consentiment per poder prendre i difondre aquestes imatges a la pàgina web i 
xarxes socials pròpies del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS:  www.cngranollers.org, Facebook, Twitter, 
Instagram, etc., i cartells/fulletons informatius i promocionals, amb l’exclusiva finalitat de divulgar i donar 
a conèixer les diferents activitats i/o serveis organitzats per l’entitat, amb finalitats tan comercials com 
no comercials (com per exemple, fer promoció per a les properes Jornades Obertes). 

 

Nom i cognoms (esportista):               

DNI:            

Data: 

Signatura: _____________________________________________ 

 

Autorització del pare/mare/tutor: 

Nom i cognoms:               Nom i cognoms: 

DNI:       DNI:       

Data:       Data:  

____________________________   _____________________________ 

Signatura pare/mare/tutor   Signatura pare/mare/tutor 

(en el cas de signar un sol pare/mare/tutor, l’entitat entendrà que el signant té la autorització de l’altre 
pare/mare per als efectes descrits anteriorment). 

 

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades 
personals, Reglament (UE) 2016/679 i LOPD 3/2018, li informem que les dades personals proporcionades 
seran tractades pel CLUB NATACIÓ GRANOLLERS amb la finalitat de gestionar la present autorització 
d’imatges i a efectes d’acreditació de consentiment. Les dades es tracten en base al seu consentiment. El 
termini de conservació de les dades serà l'establert en la normativa aplicable, com a mínim. Pot contactar 
amb el responsable, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, 
limitació, oposició i revocació del consentiment a C/ LLUÍS COMPANYS 8, 08401 GRANOLLERS o 
contactant amb nosaltres a protecciodedades@cngranollers.org. Tenen dret a realitzar una reclamació 
davant les autoritats de protecció de dades. Per a més informació consulti la política de privacitat a 
http://www.cngranollers.org.  


