
 

 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE  

CENTRE EXCURSIONISTA D’ALCOI 

DADES DEL SOCI 

NOM  COGNOMS  Núm. SOCI:  

DATA NAIXEMENT  EDAT  DNI  

ADREÇA  NÚM  PTA.  

C.P.  MUNICIPI  PROVÍNCIA  

TELÈFON FIX  MÒBIL  CORREU-E  

DADES DELS PARES / TUTORES 

NOM  COGNOMS  

DNI   MÒBIL   CORREU-E  

NOM  COGNOMS  

DNI   MÒBIL   CORREU-E  

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ
 

 

MAJORS D’EDAT 

DECLARE: 

 1r.-Que totes les dades expressades en esta fitxa són certes.    

 2n.-Que cedesc al Centre Excursionista d’Alcoi els drets que tenen 

sobre la seua imatge quan aquesta es reproduisca en fotografies i 

vídeos presos en totes les activitats realitzades a través del Centre 

Excursionista d’Alcoi. En conseqüència, autoritze al Centre 

Excursionista d’Alcoi a fitxar, reproduir, comunicar i a modificar per 

tots els mitjans tècnics les fotografies i vídeos realitzats en el marc de 

la present autorització. 

 

Tant les fotografies com els vídeos podran reproduir-se en tot suport i 

integrats en qualsevol altre material conegut o per conèixer. Les 

fotografies i els vídeos presos podran explotar-se en tot el món i en 

tots els àmbits, directament per l’entitat o cedides a tercers. 

Autoritze la utilització de la meua imatge en tots els contextos 

relatius al Centre Excursionista i al Muntanyisme. 

 

S’entén que el Centre Excursionista d’Alcoi prohibeix expressament, 

una explotació de les fotografies susceptibles d’afectar a la vida 

privada i els drets individuals.  

 

El sota signant reconeix per altra banda, no estar vinculat a cap 

contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o el seu nom. 

 

3r.- Conèixer que les meues dades personals van a ser incorporades a 

un fitxer, propietat de l’entitat, creat per a la finalitat de gestionar 

les activitats i serveis oferits.  Les dades romandran arxivades per a 

rebre comunicacions sobre activitats, serveis o informació de 

l’entitat, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, per la que 

consentisc expressament. 

Que, en qualsevol moment, podré exercitar els Drets d’Accés, 
Cancel·lació, Oposició y Rectificació, mitjançant un escrit i acreditant 
la meua personalitat dirigit a CENTRE EXCURSIONISTA D’ALCOI, C/ 
Diego Fermando Montañés, 3, baix. 03801. Alcoi (Alacant). 

 
_______________ , ______ d ______________ de ______ 

 

 

Signatura: __________________________________ 

DNI: __________________________ 

 

MENORS D’EDAT NO EMANCIPATS 

En / Na ____________________________________, 

Com a mare/pare/tutor de ___________________________________ 

 

DECLARE: 

 1r.-Que totes les dades expressades en aquesta fitxa són certes.    

 2n.- Que cedeix al Centre Excursionista d’Alcoi els drets que tinc 

sobre la imatge del menor quan aquesta es reproduisca en les 

fotografies i vídeos presos en les activitats realitzades a través de 

l’entitat. En conseqüència, autoritze a l’entitat a fitxar, reproduir, 

comunicar i a modificar per tot mitjà tècnic les fotografies i vídeos 

realitzats en el marc de la present autorització. 

Tant les fotografies com els vídeos podran reproduir-se en qualsevol 

suport i integrats en qualsevol altre material conegut o per conèixer. 

Les fotografies i els vídeos presos podran utilitzar-se en tot el món i en 

tots els àmbits, directament per l’entitat o cedides a tercers. 

Autoritze la utilització de la imatge del menor en tots els contextos 

relatius a l’entitat. 

 

S’entén que el Centre Excursionista d’Alcoi PROHIBEIX 

EXPRESSAMENT, una explotació de les fotografies susceptibles 

d’afectar a la vida privada del menor. 

De la mateixa manera, la persona inscrita no està vinculada a cap 

contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o el seu nom. 

 
3r. Conèixer que les meues dades personals i les del meu representat 
legalment, van a ser incorporades a un fitxer, propietat de l’entitat, 
creat per a la finalitat de gestionar les activitats i serveis oferits.  Les 
dades romandran arxivades per a rebre comunicacions sobre activitats, 
serveis o informació de l’entitat, per qualsevol mitjà, inclosos els 
electrònics, per la que consentisc expressament. 
Que, en qualsevol moment, podré exercitar els Drets d’Accés, 
Cancel·lació, Oposició y Rectificació, mitjançant un escrit i acreditant 
la meua personalitat dirigit a CENTRE EXCURSIONISTA D’ALCOI, C/ 
Diego Fermando Montañés, 3, baix. 03801. Alcoi (Alacant). 
 

_______________ , ______ d ______________ de ______ 

(signar els dos pares o tutors) 

 

Signatura: __________________________________ 

DNI: __________________________ 

(Cal adjuntar la fotocopia del DNI del tutor) 


