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AUTORITZACIÓ I CESIÓ DE DRETS D’IMATGE 

 
La UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA disposa a Internet d’un espai web, així com també pot realitzar diverses 
publicacions per informar i fer difusió de les seves activitats esportives. En aquestes publicacions en 
format físic i digital es poden publicar imatges de les diferents activitats, en les quals poden apareixer, 
individualment o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats. 
 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
Orgànica 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
així com la Llei Orgànica de protecció de dades 15/99 i el seu desenvolupament RD 1720/2007 
(espacialment l’article 5.f).  
 

La direcció d’aquest Club demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies 
o filmacions, realitzats únicament a efectes de difusió de les activitats esportives i socials d’aquest Club i 
els seus esportistes, on apareguin els seus fills / filles on aquests o aquestes siguin clarament 
identificables. 
 
En / NA _______________________________________________   

amb DNI o passaport número ____________________, en qualitat de pare / mare / tutor o Representant 

legal (remarqueu el que procedeixi). 

AUTORITZO  al meu fill/a _______________________________________________ (posar dos cognoms), 

menor d’edat, de la secció de __________________, i número de soci _____________, a que pugui 

aparèixer en fotografies i/o filmacions corresponents a les diferents activitats esportives, socials i d’altres, 

organitzades per la UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA i puguin ser publicades en: 

• La pàgina web de la UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA o d’HORTA ESPORTIVA. 

• En filmacions destinades a la difusió esportiva i social no comercial, 

• En fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit esportiu. 

• En comunicats interns difosos via Internet. 
 

SI NO 
 

Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment sense necessitat de justificació, a partir de la 
notificació per qualsevol mitjà fefaent per l'interessat, si bé en el cas de documentació ja distribuïda, no 
podrà exigir-ne la seva cancel·lació o rectificació. 

Signatura: 

 

 

 

Barcelona, ____  de  _________________ de 20____ 


