
       

 
 

AUTORITZACIÓ D’ENREGISTRAMENT I FOTOGRAFIA 
 
 
Els pares, mares i/o tutors/es dels menors que participen al Campus PreBAT autoritzen a la 
Universitat de Girona, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de protecció jurídica del menor i la Llei del Parlament de Catalunya 14/2010, de 27 de 
maig, de protecció de menors, per tal que pugui realitzar la captació, reproducció i publicació de 
la imatge dels seus fills durant el campus per a il·lustrar materials publicitaris de la UdG i del 
web, o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que respectin de 
forma estricta el seu honor i intimitat. 
 
Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, 
material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). La distribució d'aquestes imatges podrà 
efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de la 
Universitat de Girona. Aquesta cessió és completament gratuïta, i els pares i/o tutors dels 
menors es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi 
del permís acordat amb la Universitat de Girona per a la utilització de les seves imatges. 
 
 
 
Dades del/la menor i del pare/mare o tutor/a legal   
  
Nom i cognoms del/la menor:       _____________  
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a  legal :   ______    
DNI o passaport: __________________     _ _____   
 
 
 
Autoritzo            
Que la imatge del meu fill/a, clarament identificable, pugui aparèixer en fotografies i vídeos 
corresponents al Campus PreBAT i publicades en la pàgina web, revistes i publicacions i xarxes 
socials  (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Instagram i Pinterest) de la UdG. 
 
 
Les meves dades personals s’incorporaran al fitxer de la Universitat de Girona Seminaris i 
Jornades.  Les meves dades no seran comunicades o cedides sense el meu consentiment previ 
excepte en els casos previstos legalment. La Universitat entén que autoritzo el tractament de les 
meves dades amb aquesta finalitat. En qualsevol moment podré exercir els meus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-me a Secretaria General de la Universitat, Plaça 
Sant Domènec 3,17004GIRONA. 
 
Lloc i data:    Signatura del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a 
 
 
 


