AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAXES DE PARTICIPANTES - SOAR

Participante:
Nome e apelidos da persoa participante: ______________________________________
DNI/Pasaporte (no seu caso): _________________
Data de nacemento: _________________

Idade: ______

Nai, Pai, ou titor/a do/da participante (se o/a participante é menor de 14 anos):
Nome e apelidos da nai, do pai ou titor/a:_________________________________
DNI/Pasaporte da nai, do pai ou titor/a: __________________

DECLARO QUE FUN INFORMADO/A de que a participación nas actividades organizadas por
SOAR poderá comportar a captación de imaxes, vídeos, material gráfico, etc. da persoa
participante na actividade, e a súa publicación a través dos medios de difusión corporativos das
iniciativas e actividades de SOAR, tales como páxina web, redes sociais, informes/documentos
derivados da actividade e noutros medios de comunicación social. Para autorizar ou rechazar
tal captación e publicación de imaxes, que entenderáse feita a título gratuíto e sen límite
temporal, deberá marcar no recadro correspondente:
! Autorizo a captación e publicación de imaxes
! NON autorizo a captación e publicación de imaxes

A continuación inclúese ainformación básica sobre protección de datos persoais
segundo o disposto polo Regulamento (UE) 679/2016 relativo á protección das persoas
físicas no que respecta ao tratamento de datos personais, e pola Ley Orgánica 3/2018, de
5 de decembre, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

SOAR (Sociedade de Amigos de Redondela)

Finalidades do tratamento

Xestión e difusión da actividade da asociación

Lexitimación para o tratamento

Cumprimento dos obxectivos da asociación
Consentimento outorgado pola persoa interesada ou representante legal

Destinatarios dos datos

As imaxes poderán ser publicadas, coa finalidade de difusión, a través
dos medios detallados anteriormente.

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus
datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o
consentimento ante o responsable no enderezo Praza de Ribadavia 2,
1ºD – 36800 Redondela (Pontevedra) e a presentar unha reclamación
ante a Autoridade de control (www.aepd.es), se considera que o
tratamento non é axustado á normativa vixente.
Nol caso de menores que teñan cumpridos 14 anos ou máis, poderán
exercitar estos dereitos por sí mesmos.

Contacto delegado/a protección de
https://soaredondela.org/politica-privacidade
datos e información adicional

E en proba de aceptación e conformidade, asina o presente documento en
…………………………………. a ……... de …………….….. de 20….

Asinado:

A persoa participante (no caso de que teña cumpridos 14 anos ou máis)
A nai, o pai ou titor/a (se o participante é menor de 14 anos)

