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AUTORITZACIÓ IMATGE: ESTADES MARINES PER A JOVES 
Camps de Treball Vies Braves 2018 

 
Autorització relativa als participants: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material 
que elaboren 
 

Nom de l’activitat: Estades Marines per a joves. Camps de Treball Vies Braves 

 
Dates de realització del camp de treball:   1 al 14 de juliol del 2018 / 15 al 29 de juliol del 2018 
   
 
Entitats organitzadores: 
Associació Mediambiental Xatrac i Anèl·lides, serveis ambientals marins. Amb la col·laboració de les Vies Braves i els Ajuntaments 
de cada municipi. 
 

Les entitats organitzadores disposen d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (www.xatrac.org; anellides.com; 
viesbraves.com), on informen i fan difusió de les activitats que es duen a terme en aquests centres. En aquests espais es poden 
publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, menors que estan inscrits a les activitats esmentades. 

 

Dades del menor i dels pares, mares o tutors 
 
Nom i cognoms del menor: ________________________________________________________________________
     

Nom i cognoms del pare, mare, tutor legal del menor: ___________________________________________________
  
DNI/NIE/Passaport:  _____________________________________________________________________________
      

Autoritzo 
 

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats programades i 
organitzades per Xatrac – La Casa del Mar, Anèl·lides, serveis ambientals marins i Vies Braves, publicades en les 
respectives pàgines web i blogs, i també en: 

Xarxes socials de les entitats 

Revistes o publicacions editades per Xatrac – La Casa del Mar, Anèl·lides, serveis ambiental marins i Vies 
Braves. 
Altres mitjans de comunicació (TV, diari,...) 

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, espais web i revistes 
editades per XATRAC – La Casa del Mar, Anèl·lides, serveis ambientals marins, Vies Braves, els Ajuntaments de Sant 
Feliu, Llançà i Sitges i la Diputació de Barcelona). 

 

Eximeixo a l’entitat de tota responsabilitat en cas que el meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a 
algun pare, mare o tutor d’un altre participant de l’activitat “Casal del Mar”, essent aquest l’únic responsable. 
 

Firma del pare/mare/tutor: 

 

 

Nom i Cognom de qui firma: 

DNI de qui firma: 

 

Data: __________de __________________ del 2018. 

Les dades contingudes en aquesta fitxa seran tractades amb la màxima confidencialitat tal i com disposa la normativa vigent en relació a la 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquest camp de treball està organitzat per l'Associació Mediambiental XATRAC i Anèl·lides, serveis 
ambientals marins, amb la col·laboració de Vies Braves i la Diputació de Barcelona. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre,  de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14.12.1999), les dades subministrades quedaran 
incorporades a un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat descrita. Es podran exercir els drets d'oposició, accés, 
rectificació i cancel•lació en compliment d'allò que estableix la LOPD, o simplement per a qualsevol consulta o comentari personal al respecte, 
mitjançant la tramesa d'una notificació de correu  electrònic a l'adreça amxatrac@gmail.com.  
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