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ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI XIXELL
Parc de la Remunta, 4-5 - 08901 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Consentiment per a la publicació d'imatges

ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI  XIXELL  és  el  Responsable  del  tractament  de  les  dades  personals  de l’Interessat  i
l’informa que aquestes 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), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), 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: Captació i gravació d’imatges o vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament
per a donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació. En cap cas es publicarà el nom de l’Interessat.

Legitimació: El tractament de les seves dades personals inclosa les imatges està basat en el consentiment que ha de
prestar l’interessat mitjançant la signatura del present document.

Criteris de conservació de les dades: Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del
tractament o llevat que l’interessat hagi revocat el seu consentiment. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a
complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu
tractament incloent la seva visualització,  i  estant únicament a la disposició de jutges,  tribunals,  ministeri  fiscal  o
administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit,
es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Comunicació  de les  dades:  L’interessat  pot  autoritzar  o  no el  tractament  assenyalant  amb una "x"  a  la  casella
corresponent  de  SÍ  (dono  el  consentiment)  o  NO  (no  dono  el  consentiment)  per  a  les  següents  categories  de
destinataris:

SÍ NO AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES

 
 

 
 

Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable (web’s, blogs, xarxes socials,
publiciacions internes,etc)

 
 

 
 

Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable (revistes del sector, premsa, etc)

Drets que assisteixen 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: ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI XIXELL. Parc de la Remunta, 4-5 - 08901
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). E-mail: xixell@xixell.cat.

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit de
l’interessat o el del seu representant legal. L’Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats
anteriorment:
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Nom i Cognoms ......................................................................................................................, amb NIF .............................

Nom i Cognoms del Representant Legal .................................................................................., amb NIF ...........................

Data: ........................................................

Firma:


