
 

 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES 

 

L’Agrupament Escolta Roland Philipps disposa de mecanismes de comunicació per 
donar a conèixer l’entitat tant a internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, 
com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...) 

Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les activitats pròpies de l’agrupament 
com poden ser les sortides, els campaments i les activitats al local. Aquesta difusió es 
fa a través d’imatges on els infants i joves apareixen individualment o en grup 
realitzant les activitats esmentades.  

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent de l’entitat 
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies 
on apareguin els menors.  

 

Jo,  ____________________________________________ (Nom i cognoms) amb DNI 
o passaport ____________________________, D’acord amb la llei orgànica 1/1982 
autoritzo que la imatge de ____________________________________ pugui 
aparèixer en fotografies i filmacions corresponents a activitats realitzades i publicades 
en les xarxes i materials de difusió de l’entitat, filmacions destinades a difusió pública 
no comercial i fotografies per a publicacions i materials d’àmbit educatiu i social. 

 

Les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer creat per l’Agrupament 
Escolta Roland Philipps amb domicili al carrer Cardener número 45 de Barcelona, i 
seran utilitzades per a la realització i el manteniment de les gestions relatives a la 
inscripció i seguiment de l’infant o jove. 

Les vostres dades podran ser també cedides a Acció Escolta de Catalunya i a la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.  

 

Us recordem que, d’acord amb la llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment 
atorgat, així com exercir, davant l’entitat, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació 
i d’oposició de les vostres dades.  

 

Signatura    A __________________, ____ de________ del 
20__ 

 

 

 


