ANNEX III. Autorització de menors
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola 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, i la Llei 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades el responsable del qual és La Xarxa
Joves Marina Alta.
Sr/Sra. ________________________________________________________________
amb DNI/NIE/Passaport núm.: ________________ i telèfon núm. ________________, amb
domicili
en
____________________________________________________________,
pare/mare/tutor/tutora del menor ________________________________
AUTORITZA la (MACMA) Xarxa Joves Marina Alta perquè
incorpore les dades del menor en els ﬁtxers corresponents,
i CONSENT la captació, reproducció o publicació per
fotograﬁa, ﬁlm, o qualsevol altre procediment, de la imatge
d’una persona en llocs o moments en què s’estiguen
desenvolupant tallers o activitats organitzades per La Xarxa
Joves Marina Alta, i sols exclusivament per a publicacions
oﬁcials de La Xarxa Joves Marina Alta, relacionades amb
l’activitat.
________________________________,
________________ de 2018.

a

________

de

SIGNATURA DE L'AUTORITZANT

DRET D’INFORMACIÓ ALS EFECTES DE L’ART. 5t DE LA LOPD 11/1999
Les dades de caràcter personal que s’aporten seran incorporats en un arxiu informàtic per al seu tractament per La Xarxa Joves Marina
Alta baix les condicions següents; la ﬁnalitat del ﬁtxer serà la de tractar les seues dades per a tramitar la sol·licitud de participació en els
tallers i activitats que organitza La Xarxa Joves Marina Alta . Les preguntes i dades que es formulen són de resposta obligatòria per a la
ﬁnalitat que es pretén. Com a titular de des dades pot exercir els drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició. El responsable del
ﬁtxer és la MACMA (Xarxa Joves Marina Alta) i la seua seu està en C/ Blasco Ibáñez, 50. 03760 ONDARA (ALACANT), telèfon 96 575 7237,
e-mail macma@macma.org
En el cas que les dades que es demanen siguen de menors d’edat (a estos efectes menors de 14 anys) el procediment varia i ha de
tindre’s en compte el que disposa l’art. 13 del Reglament i que es transcriu a continuació:
Art. 13. Consentiment per al tractament de menors d’edat.
1. Podrà procedir-se al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en aquells casos en què la
Llei exigisca per a la seua prestació l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o Tutela. En el cas dels menors de catorze anys es
requerirà el consentiment dels pares o tutors.

