
AUTORITZACIÓ DRETS D’ IMATGE 

 

Jo,__________________________________________________________________________, 
en la meva condició de participant en la jornada “L’educació sexual feminista que volem: ponts 
entre l’avaluació i l’experiència”, facilitat per SIDA STUDI, cedeixo de manera expressa i 
irrevocable els meus drets d'imatge derivats exclusivament de la meva condició de persona 
participant d’aquest grup. 

En conseqüència: 

SIDA STUDI detindrà els drets d'imatge de la persona participant i podrà facilitar les 
imatges preses amb ocasió de l’activitat (fotografia o qualsevol altre suport que pugui 
desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació) als mitjans que consideri 
convenients per a la presentació, difusió, promoció i/o publicitat en els mitjans de 
comunicació que consideri oportuns, com ara web, revistes, premsa, televisió i en els 
mitjans de difusió pública i/o privada que estimi necessaris. 

Aquesta cessió, que es fa de manera gratuïta, no té àmbit geogràfic i/o límit temporal 
determinats, de manera que SIDA STUDI podrà utilitzar aquestes imatges sense limitació de cap 
classe, i s’estén la cessió a la totalitat d'usos que puguin tenir els suports en què aparegui la 
imatge o imatges del cedent, amb les limitacions que estableix la Llei Orgànica 1/82, de 5 de 
maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. 
 
 
 
Nom i cognoms:: 
 
 
Data i signatura: 
 
 
 
 
 
 
L’informem que el Responsable del tractament és SIDA STUDI, amb CIF G-58433756 i domicili de contacte al carrer del Carme núm. 
16 Pral. 08001 de Barcelona. Les seves imatges són recollides amb la finalitat de comunicar i difondre les activitats i actes realitzats 
per SIDA STUDI. La base legal pel tractament de les seves dades es el consentiment exprés de la interessada i les imatges es 
conservaran mentre la interessada no s’oposi. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat 
al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a SIDA STUDI, carrer Carme, núm. 16 principal, 08001 Barcelona o 
mitjançant correu electrònic a l’adreça SIDA STUDI, amb CIF G-58433756 i domicili de contacte al carrer del Carme núm. 16 Pral. 
08001 de Barcelona indicant en ambdós casos la referència “Protecció de Dades”. Si considera que els seus drets no s'han atès 
adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 


