AUTORITZACIÓ PER LA PUBLICACIÓ D'IMATGES D’ALUMNAT MAJOR DE 14 ANYS DE
L'O.A.L. ESCOLA TAURINA DE DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
…………………………………………………………..,
amb
DNI
……….………,
domicili
en
………………………………………………………………………….. i telèfon ………………………………, com
a alumne/a de l'O.A.L. Escola Taurina de Diputació de Castelló.
En virtut del dret a la pròpia imatge reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, regulat per la
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre la protecció civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i
Familiar i a la Pròpia Imatge i d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 General de
Protecció de Dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, s'informa que les seues dades personals seran tractats per la Diputació de
Castelló, en qualitat de responsable del tractament, a fi de publicar en la web o Xarxes Socials les imatges
o vídeos realitzats mentre s'exercixen les activitats formatives de l'Organisme. Així mateix, podrà dirigirse al nostre Delegat de protecció de dades: dpd@dipcas.es.
La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat amb la
firma de la present clàusula. El mateix s'entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se com un
acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta el dit consentiment.
Esta autorització s'atorga amb la major amplitud possible, per la qual cosa inclou la totalitat d'usos que
puguen patir tals fotografies, vídeos o parts dels mateixos, utilitzant qualsevol mitjà o suport i per a
qualsevol aplicació o finalitat, siga esta periodística, editorial, publicitària, decorativa, etc. En
conseqüència, vosté renúncia expressament a tot dret o facultat d'examen o aprovació de les fotografies,
dels seus usos, dels productes finals produïts amb elles i dels textos que pogueren acompanyar-les/els.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la que es van
demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la dita finalitat i del
tractament de les dades.
Als mateixos efectes anteriors, garantix que totes les dades personals contingudes en el present
document puguen ser tractades, i conseqüentment, cedides a tots aquells que siguen part de la cadena
de contractació de les dites fotografies (o accedits pels tercers que hagen de prestar servicis a aquells),
als efectes que puga garantir-se la present autorització sobre cessió de drets d'imatge. En el menester, i
per al cas que es produïra qualsevol tipus de conflicte relacionat amb la present autorització, se sotmet
expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Castelló.
Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, si és el cas,
Oposició. A estos efectes, podrà presentar un escrit de forma presencial en el Registre d'Entrada de la
Diputació: Plaça de les Aules, 7, 12001, Castelló de la Plana o a través de la Seu Electrònica
https://escuelataurina.sedelectronica.es En l'escrit haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga
satisfet i, en el cas de presentar un escrit de forma presencial haurà de mostrar el DNI o document
identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar
també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. Així mateix, en cas de
considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant
de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.aepd.es)
El/la sotasignat/da reconeix no haver rebut cap contraprestació a la present autorització, acceptant estar
conforme amb les condicions i comprometent-se a tot just reclamar per este concepte, siga quin siga l'ús,
aplicació o finalitat que puga donar-se a les fotografies en qüestió.
……….............……….., a ……… d.... ..…………………….. 2022
Firmat,
L'alumne/a
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