Autoritzacions

Ús d’imatge
Des de L’Eina Cooperativa volem donar més visibilitat a les activitats dels Infants. Entenen que és una bona
manera que les famílies puguin tenir una petita finestra per veure les activitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i al a pròpia imatge, i que el dret a
l’autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional en l’art. 18.4 i regulat per la Llei
orgànica 15/199, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es fa necessari que, prèviament
a la publicació a la pàgina web de la Cooperativa d’imatges d’infants on aquests o aquestes siguin clarament
identificables o d’altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament, s’hagi obtingut el
consentiment de les mares, pares o representants legals.
El consentiment, en cas d’imatges clarament identificables, s’entén també a qualsevol altre sistema de captació
d’imatge (filmacions, fotografies, etc.) destinat a ser reproduït en televisió, revistes, publicacions de propaganda,
llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública.
A la vegada la Cooperativa no es fa responsable de les imatges que puguin fer les famílies que participen de les
activitats que organitza la Cooperativa.
Autoritzem que la imatge de la meva filla o fill pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats de
Casals d’Estiu organitzades per l’Eina Cooperativa durant el juny i juliol 2018 i publicades en:
Pàgines web de la Cooperativa.
Filmacions destinades a la difusió pública.
Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
Presentacions digitals.
Que el material elaborat per la Cooperativa durant el Casal 2018 per la meva filla o fill pugui ser publicat en blocs i
altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa i sense afany de lucre.
SI

NO

Autorització drets d’imatge.

 A assistir a les sortides programades i a les activitats fora de l’espai de trobada habitual que es
realitzin al llarg del Casal de Vacarisses 2018 .

En/na __________________________________________amb DNI ______________com a mare i
En/na __________________________________________amb DNI ______________com a pare de
l’Infant _______________________________________________________________
A Vacarisses, __________de _____________________de 2018
Signatura mare/tutora

C/ Pamplona, 21

08227, Terrassa F64422207

Signatura pare/tutor

93 736 47 22 / 608 310 375 www.einacooperativa.coop info@einacooperativa.coop

