
 

 

 

 

 

         Pàgina 1 

CLUB ATLÈTIC VIC - AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE Campus Estiu 2022 

 
En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei 
Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa vigent en matèria de protecció de dades 
personals, així com el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig), l’informem que S.I. Club 
Atlètic Vic li sol·licita la següent autorització: 
 
Nom i cognoms de l’atleta.................................................................................................................................... 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’atleta ........................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI/NIE/passaport .............................................................................................................................................. 
 
AUTORITZO A: 
 
1. Que la imatge del meu fill o filla i/o la seva veu puguin aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a 
activitats del campus d’estiu organitzades per l’entitat i realitzades dins o fora de les seves instal·lacions. 
 
2. Que les esmentades dades personals (imatge/veu) puguin ser publicades en (marqui amb una creu les 
caselles corresponents a les llocs on presta l’autorització de publicació): 
 
- Diferents espais dins les instal·lacions del club, com són les pistes, secretaria, sales d’usos múltiples, etc., 

on es trobin panells informatius, plafons o mitjans similars: ☐ SÍ / ☐ NO 

 

- Webs i blocs del Club Atlètic Vic, accessibles a través de la URL www.cavic.cat:          ☐ SÍ / ☐ NO  

 

- Revistes o publicacions d’àmbit esportiu i/o educatiu, digitals o en paper, editades pel club:  ☐ SÍ / ☐ NO 

 

Xarxessocials (*):

Facebook      ☐ SÍ / ☐ NO 

Youtube        ☐ SÍ / ☐ NO 

Instagram  ☐ SÍ / ☐ NO

 
(*) El consentiment a la publicació de les imatges i altres dades referides a l’atleta en les xarxes socials esmentades 
implica l’acceptació de les polítiques de privacitat de cadascuna d’elles. Pot consultar aquestes polítiques de privacitat a 
través dels portals d’internet habilitat per cadascuna d’elles. 

 
Si no ens indiqueu el contrari, aquestes imatges/registres de veu es conservaran degudament protegides i 

emmagatzemades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es farà cap 

transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les imatges/registres de veu ja 

no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat 

pertinents. 

Així mateix, us informem que teniu dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i 

la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos a S.I. Club Atlètic Vic, amb domicili a C/ Antoni Vila i 

Cañellas s/n, 08500 Vic (Barcelona), o enviant un correu electrònic a cavic@cavic.cat, indicant el tipus de 

dret que voleu exercir. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del 

consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat prèviament. També teniu dret a presentar una 

reclamació, si considereu que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant 

l'Autoritat de control (www.aepd.es). 

Amb la signatura del present document, el sotasignat es considera informat i atorga el seu consentiment pel 
tractament mencionat.  
 
 

Vic, a _____ de _______________ de _______ 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de fill/a 

http://www.cavic.cat/
http://www.aepd.es/

