
 

 
AUTORITZACIÓ  DRETS  D’IMATGE 

 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució  i regulat per la 
Llei orgànica  1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge. Per aquest motiu, el Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell sol·licita el seu consentiment per poder publicar 
fotografies on apareguin els seus fills i/o filles i on aquests o aquestes siguin clarament 
identificables, amb l’única finalitat de promocionar i difondre l’activitat a la que estan 
inscrits. 
 

Cal fer una creu al costat de l’opció que trieu. 
 
 
 
En/ Na ......................................................................................amb D.N.I: ................................... 
 

AUTORIZO   
 
 

NO AUTORIZO  
 
 

Que la imatge del meu fill/filla .......................................................................................  
Inscrit/a a l’activitat de/d’................................................................................................ 
com  a   usuari/s  dels servei/s, pugui/n aparèixer amb la finalitat de donar difusió 
de  les activitats  organitzades  pel  Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les 
Persones de Martorell, en mitjans de comunicació, xarxes socials,  la plana web  
de l’Ajuntament de Martorell i el butlletí electrònic del propi Patronat o en 
opuscles o exposicions orientades a donar difusió de les seves activitats . 
 
 
 
 
 

Signatura:__________________________________ 
Martorell  a, ..........  de .......................... de 20___ 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de 
caràcter personal s’inclouen en el fitxer del registre general d’entrada i sortida 
de documents del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell. La finalitat d’aquest fitxer és l’anotació fidedigna de la presentació o 
recepció dels documents adreçats al Patronat per altres administracions 
públiques o per particulars, i de la sortida dels documents que aquest Patronat 
trameti a altres administracions públiques o als particulars. No està prevista la 
cessió d’aquesta informació a tercers. La persona afectada pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat davant el 
departament responsable del fitxer, departament de secretaria del Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, carrer Mur, núm. 
61, planta 1ª, Martorell, 08760. 


