
 

       

 
 

AUTORITZACIÓ D’IMATGE I VEU 
 

El/la sotasignat________________________________________________________________ Amb 

DNI/NIE nº____________________________________pare/mare o tutor/a de l’alumne/a 
____________________________________________________________escolaritzat al centre 

_________________________________________  
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 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.  
 

La Fira JugarxJugar demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i 
vídeos on apareguin els seus fills i filles i aquests o aquestes siguin clarament identificables , 

corresponents a esdeveniments o activitats organitzades per la Fira JugarxJugar i el Concurs de Jocs a 

l’Aula, destinades a la difusió pública i no comercial en els següents canals de comunicació:  
 

AUTORITZO  
 

1. Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sorr individualment o en grup, en fotografies i/o vídeos 
corresponents al Concurs de Jocs a l’Aula realitzades en l’entorn de la Fira JugarxJugar publicades a: 
 

- La pàgina web de la Fira JugarxJugar (ascensio.cat/jugar-per-jugar/) 
- Les xarxes socials (Instagram, Facebook i Twier) de la Fira JugarxJugar 
- Filmacions puntuals realitzades per mitjans de comunicació a fi de fer difusió de la Fira JugarxJugar i 

Concurs de Jocs a l’Aula. 
 

2. Aquesta captació i difusió s’entén gratuïta i per tant l’autorització es dona amb total renúncia a 

qualsevol reclamació econòmica. 

 
3. L’autorització de drets s’entén per un termini d’un any fins a la propera Fira JugarxJugar i sense 

limitació territorial. 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades Responsable del tractament: Granollers Mercat, epe 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió de la Fira 

JugarxJugar  
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.  
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei, o si ho heu consent 

prèviament.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació mitjançant 

correu electrònic a firajugarxjugar@granollers.cat.  
 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades 
personals.  
 

Signat,  
 

Pare, mare o tutor/a  
 
 

 

 

 
Granollers,      de                  de 2023  

 


