
 

 
 

AUTORITZACIÓ  I CONSENTIMENT DE PUBLICACIÓ D’IMATGES 
 

 
Jo ………………………………………………………………………………… amb document d’identificació 
…………………………………… 
Autoritze la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València a registrar i fer ús del material fotogràfic produït per a 
l'activitat CERTAMEN FOTOGRÀFIC  REBEL·LAT. Les imatges podran ser usades per a: 
 
• Publicació de les imatges en les xarxes socials. 
• Ús intern en memòries i projectes. 
• Documents i material gràfic imprès com cartells, fullets i manuals. 

 
 

AUTORIZACIÓ MENORS 
 

Sr./Sra. … .................................................................................................................... amb document d’identificació 
................................................................... com a mare/pare o tutor/a legal del/ de la menor 
………………………………………………………………………………………… 

 
Autoritze la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València a registrar i fer ús del material fotogràfic produït per a 
l'activitat CERTAMEN FOTOGRÀFIC  REBEL·LAT. Les imatges podran ser usades per a: 
 
• Publicació de les imatges en les xarxes socials. 
• Ús intern en memòries i projectes. 
• Documents i material gràfic  imprès com  cartells, fullets i manuals. 

 
Els CENTRES MUNICIPALS DE JOVENTUT es comprometen al fet que la utilització d'aquestes imatges en cap cas suposarà un 
mal a la intimitat de la persona que a baix subscriu (o del menor, ni serà contrària als interessos dels menors, respectant la 
normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor). 
 
I per deixar-ne constància signe l'autorització a València  a ............de............2020    

 
 

Sig.: …………………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Les dades facilitades per vosté en este formulari seran incorporades i tractades pel sistema informàtic de l'Ajuntament de València 
per a la finalitat indicada en esta documentació, i d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 
2016/679, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició per mitjà d’instància presentada davant del 
Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València. 

 

Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados y tratados por el sistema informático del Ayuntamiento de 
València para la finalidad indicada en esta documentación, y sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición mediante 
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de València 


