
 
CONSENTIMENT	EXPLÍCIT	PER	AL	TRACTAMENT	D'IMATGES		

PELS	PARTICIPANTS	EN	EL	TALLER	DE	LLEURE	D’INFANTS	

ADIMIR és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades 
de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 
d'abril de 2016 (GDPR ) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, per la 
qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 

Fi del tractament: gravació d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament a la realització i 
publicació de reproduccions fotogràfiques amb finalitats informatives o comercials relacionades amb l'activitat del Responsable, en 
dominis webs, xarxes socials o qualsevol altra mitjà pertanyent a El Responsable. Aquestes fotografies, dades i/o enregistraments 
poden ser utilitzats individualment o en conjunt amb altres fotografies i/o enregistraments. L'autorització aquí contemplada s'atorga 
amb caràcter gratuït, sense que l'Interessat tingui dret a reclamar al Responsable quantitat alguna com a conseqüència de la mateixa. 
 
Legitimació: El tractament de les  dades personals inclosa les imatges està basat en el consentiment que has de prestar l'interessat 
mitjançant la signatura del present document. En tot moment l'interessat podrà retirar el teu consentiment . 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no 
sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la 
destrucció total de les mateixes. 

Comunicació de les dades: les imatges i / o gravacions no seran cedides a tercers. 

L'Interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la casella corresponent de SI (dono el consentiment) o NO 
(no dono el consentiment):  

 
Drets que assiteixen a l'Interessat:   

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa 
vigent. 
 
Dades de contacte per exercir els seus drets:  
ADIMIR. Crisantems, s/n - 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA). Email: info@adimir.org.  
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el consentiment explícit del representant 
legal. El Representant legal de l'Interessat consent el tractament de dades en els termes exposats:  

Nom i Congnoms del l’Interessat........................................................................................................................, amb NIF 
........................................... 

Nom i Cognoms del Representant legal .................................................................................... 

Signatura:                                                                                                                                 Data: 

	

SI  NO AUTORITZACIÓ PER A LA GRABACIÓ D'IMATGES 

  Autoritzo la grabació de imatges en els termes exposats anteriorment 


