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Cultura 

Les seves dades de caràcter personal (fins i tot les imatges) són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i 

determinada a les bases del concurs, segons el Decret Legislatiu 2/2003 LMRLC. L’Ajuntament de Premià de Mar és 

l'únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la Llei 3/2018 LOPD-GDD i Reglament UE 

2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de conservació es el preceptiu per Llei. No hi ha 

transferència internacional ni decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control 

corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, i oposició, limitació del tractament i 

portabilitat, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de protecció de dades de l’Ajuntament 

de Premià de Mar - Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar, Tel. 93 741 74 00, dpd@premiademar.cat, per a 

més informació http://www.premiademar.cat/avislegal 

 

AUTORITZACIÓ IMATGE, VEU I OBRA PRESENTADA  

(fotografia, escultura, pintura, vídeo) 

 

Em dono per assabentat/da i autoritzo expressament tots els termes i condicions 

del presents document i dono el meu consentiment perquè siguin portats a terme. 

 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució 

i regulat per la Llei 5/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i 

a la pròpia imatge: 

 

Autoritzo a l’Ajuntament de Premià de Mar a fer gravacions en vídeo, foto, mòbil i 

altres mitjans, de les meves imatges, veu i obra (fotografia, escultura, pintura, 

vídeo). 

 

Autoritzo a l’Ajuntament de Premià de Mar a difondre aquestes imatges, veu i 

obres, on aparegui i, consento que tingui el dret d'utilitzar, reproduir, mostrar i 

presentar públicament els vídeos, àudios i fotos, en qualsevol de les formes 

possibles (paper, pòster, tríptics, roll-up, Internet, Xarxes socials, Blog, etc.). 

 

Admeto que l’Ajuntament de Premià de Mar, no té cap obligació d'usar la meva 

imatge, veu i obra, que puguin ser difoses sense finalitat comercial, no demanant 

cap pagament ni retribució a canvi. 

 

Eximeixo i allibero a l’Ajuntament de Premià de Mar de tot reclam i responsabilitat, 

produïdes per la meva gravació de tercers en vídeo, mòbil, foto i altres mitjans, a 

les seves instal·lacions. 
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