Activitat:
Curs iniciació a la fotografia
Per la pròpia naturalesa de l'activitat i davant la possibilitat que els participants menors d'edat
puguin aparèixer a les imatges que es facin dins del curs. I atès que el dret a la pròpia imatge
està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la llei 15/1999, de 13 de
desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal. Foto Club Tordera amb CIF
G65498271 (d’ara endavant Organitzador) i en Xavier Llop Torres amb DNI 45539033E (d’ara
endavant Professor), sol·licita el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar les
imatges en les quals apareguin individualment o en grup, que amb caràcter informatiu o
publicitat per futurs cursos se'n puguin fer us.
En ser el/la participant menor d'edat, els pares o tutors són els que han de donar el seu
consentiment perquè es puguin prendre imatges fixes o en moviment dels seus fills, tal com
estableix la Llei del Menor. Per això, perquè l’organitzador i el professor pugui realitzar
aquesta activitat amb participants menors d'edat és necessària l'autorització, per escrit, dels
pares o tutors dels mateixos.
Sr./Sra. ………………………………………………………………………………………… Amb DNI…………………………....
Com a pare/mare o tutor de ………………………………………………………………………………………………........
autoritzo a l’organitzador i professor a un ús informatiu i publicitat futura d’altres cursos de
les imatges realitzades durant aquesta activitat en què pogués aparèixer el meu fill/a o menor
tutelat.
Aquesta autorització es completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap
compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb l’Organitzador i
Professor assignats per la realització del curs per a la utilització de les imatges del nen/a ha qui
represento.

A.........................................., dia........ de.............................. 2022

SIGNAT:
(pare, mare, tutor legal)

