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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 
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L’Ajuntament del Prat de Llobregat compta amb tot un seguit de mitjans de comunicació a través dels quals es donen 
a conèixer les activitats i els actes que ofereix a la ciutadania. En aquests mitjans es poden publicar imatges/veu en 
què apareguin persones majors d’edat i nenes i nens, individualment o en grup. 

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i considerat com a 
dada personal a respectar i protegir d’acord a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades. 

Dades de la persona autoritzant 
Nom i cognoms        NIF/NIE/Passaport 

Autoritzo expressament la captació, la reproducció i la publicació de la meva imatge i veu de forma clarament 
identificable a través de fotografies i vídeos per il·lustrar la participació en l’activitat/acte següent: 

Dades relatives als menors/les menors de 14 anys 
Nom i cognoms 

Noms i cognoms del pare, mare, o tutor/a legal del/de la menor NIF/NIE/Passaport 

Autoritzo expressament la captació, la reproducció i la publicació de la imatge i veu del meu fill/filla de forma 
clarament identificable a través de fotografies i vídeos per il·lustrar la participació en l’activitat/acte següent: 

Les imatges podran ser difoses als diversos mitjans i canals de l’Ajuntament (web municipal, xarxes socials, material 
promocional, publicacions externes, revistes, tríptics i altres mitjans propis) sense limitació temporal.  

I, perquè consti i tingui els efectes que correspongui, signo aquesta autorització a l'empara d’allò que disposa 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, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals . 

El Prat de Llobregat, de/d’ de 

Signatura 

Signat 

 Protecció de Dades 

He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades. 

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades 
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament 

Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades 

https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
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