
  

 

 
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA CAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE LA IMATGE DE 

MENORS QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS DE PAIDOS+Fundesplai 
 
 
 
Barcelona, a ….de ….......……de 20.. 
 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 
està regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, PAIDOS+Fundesplai demana el consentiment als pares, 
mares o els tutors/es per poder enregistrar la imatge del seu fill/a i publicar fotografies i vídeos 
on apareguin els mateixos i hi siguin clarament identificables.  
 
.......................... proveït  de DNI número ........................ (pare) 
i  
..........................., proveïda de DNI número ......................  (mare) 
 
del menor............................................................................ (nom i cognoms del menor) 
 
en el seu cas: ............................. proveït de DNI número ......................, com a tutor/a del menor 
.......................... 
 
mitjançant aquest document AUTORITZO a PAIDOS+Fundesplai  per a la captació a través de 
fotografia i/o vídeo de la imatge del menor esmentat durant la participació  d’aquest en les 
activitats contractades amb PAIDOS+Fundesplai, i la publicació de les imatges al portal 
d’internet de PAIDOS+Fundesplai (www.paidos.cat)  i al portal d’internet de les entitats que 
col·laborin amb PAIDOS+Fundesplai en l’organització de les activitats. La finalitat de la 
publicació de les imatges serà exclusivament la de informar de les activitats realitzades. 
 
Aquesta autorització és completament gratuïta i indefinida, i s’atorga per a qualsevol activitat 
organitzada per PAIDOS+Fundesplai en la que participi el menor, en l’actualitat i en un futur. En 
cas que es vulgui revocar la present autorització s’haurà de comunicar per escrit a 
PAIDOS+Fundesplai. 
 
 
Signatura del pare              Signatura de la mare                        Signatura del tutor/a 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE TRACTAMENT DE DADES  
 
Les dades facilitades són incorporades en fitxers titularitat de la Fundació Catalana de L'Esplai i 
entitats vinculades amb les finalitats indicades. Per a exercitar els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició que contempla la Llei, l'usuari pot dirigir-se mitjançant comunicació 
escrita a la Fundació Catalana de L'Esplai, Ref. Protecció de dades, Carrer Riu Anoia 42-54, 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé per correu electrònic a 
dadespersonals@fundesplai.org. 
La Fundació Catalana de L'Esplai i entitats vinculades declaren i garanteixen que ha establert 
tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o 
accessos no autoritzats a les esmentades dades, sens perjudici que les mesures de seguretat 
a Internet no són inexpugnables. 

http://www.paidos.cat/
mailto:dadespersonals@fundesplai.org

