AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA I ÚS D’IMATGES PER SEMTEE, S.A.
Consentiment menors de 16 anys
IDENTIFICACIÓ DE L’INTERESSAT
•
•
•

Nom i Cognoms:
Any de naixement:
Nom i cognoms del pare/mare/tutor:

CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT
Que d’acord amb allò disposat a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades
personals i 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, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO als professionals de la SOCIETAT
D’ECONOMIA MIXTA DEL CENTRE TERMOLÚDIC D’ESCALDES-ENGORDANY, SA (en el successiu, “SEMTEE”) a
fer ús de la meva imatge personal en el marc del Torneig de Pàdel organitzat pel Club Caldea el 12 de juny
del 2022. Concretament, autoritzo a SEMTEE perquè, per si i/o per mitjà de les persones físiques i/o
jurídiques que aquesta designi, a captar, tractar, publicar i distribuir imatges (fotografies i vídeos) de el/la
meu/-va fill/-a amb finalitats informatives o promocionals, perquè aquesta pugui dur a terme els següents
actes en relació amb la seva imatge personal:
•
•
•
•

Fixar la seva imatge a les localitzacions i en les condicions que consideri oportunes a través de
qualsevol mena d'aparell i procediment (en endavant, “el Material”).
Editar el resultat de les fixacions del Material de la manera que consideri oportuna, incloent
qualsevol tipus de suport amb finalitats publicitàries i promocionals.
Reproduir, comunicar públicament i posar el Material a la disposició de tercers a través dels
comptes de SEMTEE en xarxes socials i planes web.
Reproduir, comunicar públicament i posar el Material en publicacions internes de SEMTEE:
dossiers interns i manuals de venda que posin en valor els serveis mitjançant l’experiència del
usuari.

Així mateix, manifesto la meva conformitat a no rebre cap mena de compensació econòmica a canvi de les
anteriors autoritzacions a favor de SEMTEE.
Així mateix declaro haver estat informat que l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat,
limitació i oposició es farà davant el responsable de les dades mitjanant el correu electrònic
comunicacio@caldea.com, conforme a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. També he
estat
informat
que
puc
obtenir
informació
addicional
en
el
següent
link:
https://www.caldea.com/ca/informacio-addicional-dades-personals
En aquest mateix sentit, el consentiment aquí donat es podrà revocar en qualsevol moment adreçant un
escrit a comunicació@caldea.com.
Per tot això, declaro que:
Sí, autoritzo a fixar la de les imatges de el/la meu/-va fill/-a a les localitzacions i en les
condicions que consideri oportunes a través de qualsevol mena d'aparell i procediment.

Sí, autoritzo a editar el resultat de les fixacions del Material de la manera que consideri
oportuna, incloent qualsevol tipus de suport amb finalitats publicitàries i promocionals
Sí, autoritzo a reproduir, comunicar públicament i posar el Material a la disposició de tercers
a través dels comptes de SEMTEE en xarxes socials i planes web.
Sí, autoritzo a reproduir, comunicar públicament i posar el Material en publicacions internes
de SEMTEE: dossiers interns i manuals de venda que posin en valor els serveis mitjançant
l’experiència del usuari
No, no autoritzo a la recollida d’imatges de de el/la meu/-va fill/-a, en cap cas.

SIGNATURA:

LLOC I DATA:

