
 

 

FULL D’AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE 

 

Jo, en/na: __________________________________________ amb domicili a 

______________________________________ , codi postal ____________________________ i 

població ______________________________________ DNI ____________________________ 

data de naixement ____ / ____ / ______ , telèfon 1 ____________________ i telèfon 2 

______________________ 

com a:  

  pare    mare    tutor 

de en/ na ________________________________________, amb D.I _____________________  

participant de l’activitat d’estiu 2018 de Casalet de Juny, Casal de Juliol i/o Agost, Casalet de 

Setembre i/o Aventura’t, 

 DONO 

 NO DONO 

el meu consentiment per a l’ús de la imatge del meu fill/a, tutelat/ada (Llei 1/1982, de 5 de maig, 

sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) per a ser difosa a la 

pàgina web www.estiucastello.cat, a les seves pàgines de xarxes socials, filmacions destinades a 

difusió pública de les activitats realitzades, des de la Campanya d’Activitats d’Estiu 2018, 

organitzada per l’Agrupament Escolta i Guia Xots (agrupament que pertany a l’entitat Minyons 

Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya), l’Associació de Joves Actius de Castelló d’Empúries 

(AJAC) i amb el suport dels departaments d’Ensenyament i Joventut de l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries. 

Així mateix autoritzo i consento expressament, que les dades facilitades en el present formulari 

siguin incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat de Minyons Escoltes i Guies Sant 

Jordi de Catalunya, entitat de la qual forma part l'Agrupament Escolta i Guia Xots, amb la finalitat 

de gestionar la relació del titular de les mateixes amb l’entitat i de portar un control sobre la 

publicació de fotografies dels i les participants. 

Aquestes dades seran conservades durant el temps necessari per a donar compliment a les 

finalitats per les quals han estat recollides així com per fer front a les obligacions legals que se’n 

derivin, i un cop passat aquest temps, per un període màxim de 5 anys. 

En tot cas, quedo informat que puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 

respecte de la informació facilitada, dirigint-me per escrit a: l’Espai Jove El Centro, carrer Paireria 

Vella 14, 17486 Castelló d’Empúries; o bé per correu electrònic a aeig.xots@gmail.com o bé 

directament amb Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya a l’adreça Rambla Mossèn 

Jacint Verdaguer 10, 08197 de Valldoreix o per correu electrónic a: info@escoltesiguies.cat  

També pots adreçar-te l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), en defensa 

dels drets del seu fill/a, tutelat/ada. 

 

A ..............................................................................., dia ......... de ............................. de 2018, 

Signatura pare, mare, o tutor/a, 

 

............................................................ 


