
 

 

 

 

 

Projecte: Suport als agents del sistema cultural-creatiu 

Entitat: Consell Comarcal de la Selva 

Pla execució: "ARTICULACIÓ D'UN ECOSISTEMA CULTURAL-CREATIU A LA 
SELVA" 

Núm exp: IE_02/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SOL·LICITUD DE DADES PERSONALS 
 
(Nom que consta als estatuts/escriptures de la vostra entitat jurídica), pel desenvolupament de la seva 
finalitat i la prestació dels serveis al soci, requereix el tractament de les següents dades personals: 
 

Nom i cognoms: 

Correu electrònic: 

Nº de compte corrent: 

 
SOL·LICITUD D’US I PUBLICACIÓ DE LA PRÒPIA IMATGE 
 
El/La (Nom que consta als estatuts/escriptures de la vostra entitat jurídica) disposa d'espais de 
comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i fa la difusió de les activitats que desenvolupa 
en el marc de la seva finalitat. 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, sòcis que 
participen a les activitats esmentades. 
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 dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, l’òrgan 
responsable de l’entitat ha de demanar el consentiment als socis/ clients... per publicar fotografies i vídeos 
on apareguin de forma que siguin clarament identificables. 
 
INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE LES DADES SOL·LICITADES 
 
RESPONSABLE: (Nom que consta als estatuts/escriptures de la vostra entitat jurídica) amb domicili a XXX 
(incloure telèfon, correu electrònic i altres mitjans de contacte)  FINALITAT: Gestionar l’encàrrec sol·licitat 
pel soci de ser informat de totes les activitats de l’entitat jurídica i realitzar el cobrament de les quotes 
corresponents. LEGITIMACIÓ: Execució del servei. CESSIONS: Les necessàries per a la prestació del servei 
i les legalment previstes. CONSERVACIÓ: Mentre duri la relació amb el soci i, finalitzada aquesta, durant 
els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats. DRETS: El soci pot exercir el seu dret 
d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En 
cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es). 
 
CONSENTIMENT: 
 

Dono el meu consentiment pel tractament de les dades personals aportades en aquest document 
per part de l’encarregat del tractament. 
 

Dono el meu consentiment per l’ús i publicació de la meva imatge en el material elaborat i destinat 
als espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) de l’encarregat del tractament. 
 
 
 
 


