FULL D’AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I CESSIÓ DE DADES
PERSONALS DEL REUS RUGBI CLUB
PART COMUNA PER A TOTS ELS SOCIS I SÒCIES
El Reus Rugbi Club disposa de xarxes socials a Internet i fa difusió de les seves
activitats esportives. En aquestes xarxes socials s’hi poden ubicar imatges en les quals
apareguin individualment o en grup nois i noies realitzant esmentades activitats. Donat
que el dreta la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, aquest club demana consentiment als socis, pares, mares o tutors/es
legals dels nois/es per poder publicar fotografies on apareguin jugadors/es o menors de
edat i siguin clarament identificables. Tanmateix demanem l’autorització per la cessió
de dades personals dels jugadors, d’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre de protecció de carácter personal.
PART EXCLUSIVA PER A SOCIS I SÒCIES MENORS D’EDAT
Jo, ________________________________________, amb DNI ______________
autoritzo que la imatge del meu fill/filla ____________________________________
pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats educatives en el món del lleure
organitzades pel Reus Rugbi Club i publicades a qualsevol medi de comunicació
relacionat amb el club i a la cessió de dades personals del meu fill/filla en les activitats
que realitzi al Reus Rugbi Club.
CONFORMITAT
Reus, ______de ___________________ del ____________

Nom i cognoms amb lletra majúscula i DNI
Signatura del soci major d’edat, o del Pare, Mare o Tutor legal en cas de socis i sòcies
menors d’edat.
El tractament d’aquestes dades segueixen la normativa establerta ( Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre. Protecció de Dades de caràcter personal ).

Aquesta autorització és vàlida des del dia de la signatura de la present i tindrà validesa
totes les temporades que el jugador/a pertanyi al Club o es dissolgui l’entitat.

