
 
 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ 

 
 
El CLUB PATÍ CAMBRILS actualment fa ús de diferents mitjans de comunicació 
(premsa,internet...) per difondre les seves activitats esportives i disposa a internet 
d’un espai web i una pàgina de facebook on informa i fa difusió de les seves 
activitats esportives. 
 

En aquests mitjans de comunicació en la pàgina web i la 
pàgina de facebook s’hi podran publicar imatges en les quals 
apareguin, individualment o en grup, patinadors i patinadores 
realitzant les esmentades activitats, tanmateix com els seus 

noms. 
 
 
Donat 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 junta d’aquesta entitat esportiva 
demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on 
apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament 
identificables; tanmateix  per a poder  publicar el nom dels seus fills o filles. 

 

 

Cal retorna la butlleta el mes aviat possible. 
 

 
(Nom i cognoms)  
 

amb DNI o passaport                                           *         autoritzo que la imatge i el 
 

nom del meu fill/a:                                                                  , pugui aparèixer en  
 
fotografies i publicacions corresponents a activitats esportives organitzades pel  
 
CLUB PATÍ CAMBRILS i publicades a diferents mitjans de comunicació i a la 
 
 pàgina web del club. 
 

* Cal posar-hi  SI  o NO 
 
Signatura, 
 
(lloc)                                                   ,            de                                     de  20 
 
En virtut d la Llei Orgànica 15/1999 sobre Proteció de Dades de Caràcter Personal li informem que totes les dades i la 
documentació facilitades passaràn a formar part d’un fitxer propietat del Club Patí Cambrils  a fi i efecte de cursar les 
incripcions, tramitar la petició de domiciliació i rebre amb posterioritat comunicacions de l’Entitat, així com qualsevol altre 
tràmit necessari. Es podrá exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a l’e-mail: cpcambrils@gmail.com 

 



 
 


