
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ ENREGISTRAMENT IMATGE I VEU 
 

 
El/La Sr./a. ………………………………………………………………………………. major 

d’edat, proveït/da de DNI/NIE/Passaport número ………………………….., actuant en 

nom i representació propis/en nom i representació del/la menor d’edat 

..............................................................................................................................,  

mitjançant la present procedeixo a atorgar el meu CONSENTIMENT i AUTORITZACIÓ 
a favor de FOMENT DE LES TRADICIONS CATALANES (FTC), amb domicili social a 
Seva, 08553, Ronda Pintor Mombrú, número 16 i amb CIF G-58126244 i número 
d’inscripció en el Registre d’Associacions 4593, per tal de: 
 
1. Captació i gravació de la meva imatge i veu, enregistrades durant els diferents 

projectes i tallers educatius que es duguin a terme en el marc del projecte InCulCat 
d’ADIFOLK (Associació per a la difusió del Folklore) a la qual FTC es troba adherit. 
 
L’autorització realitzada i els drets cedits inclouen, entre altres, l’explotació en 
qualsevol mitjà i/o sistema, incloent, a títol enunciatiu: l’explotació en qualsevol 
sistema de televisió, cinematogràfic, no cinematogràfic, videogràfic en qualsevol 
suport (incloent per al seu ús en l’àmbit domèstic), sistemes de vídeo a la carta, 
edicions impreses, discogràfica, sistemes interactius i multimèdia, sistemes online, 
internet (incloent, entre altres, web i xarxes socials) i qualsevol sistema que permeti 
la seva percepció en qualsevol tipus de dispositiu fix o mòbil. 
 
La finalitat de les activitats esmentades és la de realitzar accions pedagògiques i de 
difusió del folklore català, la cultura popular i la tradició del pubillatge mitjançant dels 
mitjans descrits. 
 

2. La utilització de la meva imatge personal resultant de l’esmentat enregistrament per 
a la finalitat esmentada amb caràcter gratuït i sense que aquesta autorització estigui 
sotmesa a cap termini temporal, ni estigui restringida a nivell territorial. 
 

Així mateix, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal, he estat informat/da del següent: 
 
Responsable del tractament: Foment de les Tradicions Catalanes – FTC (CIF G-
58126244, Ronda Pintor Mombrú nº 16, 08553 – 
Seva/pubillatge@tradicionscatalanes.com). Delegat de Protecció De dades: 
legal@tradicionscatalanes.com. Finalitats: Tramitació de l’autorització corresponent 
per part dels pares, tutors o representants de menors i dels mestres perquè Foment de 
les Tradicions Catalanes pugui utilitzar les imatges dels menors i mestres que participin 
en el projecte i en els tallers educatius que es duguin a terme en el marc del projecte 
InCulCat de l’entitat ADIFOLK – Associació per a la difusió del Folklore a fi de poder 
promoure i divulgar aquestes, així com per la formulació, l’exercici o la defensa de 



reclamacions. Base jurídica: Consentiment dels pares, mares o tutors en representació 
dels menors, i dels mestres del centre educatiu. El consentiment pot ser revocat en 
qualsevol moment seguint el procediment indicat a l’apartat Drets. Destinataris de les 
dades: Usuaris o consumidors de les pàgines web i revistes i publicacions editades, així 
com usuaris de la plataforma Youtube o anuncis publicitaris i de difusió. No hi ha 
previsions de fer transferències internacionals de dades personals. Conservació de les 
dades: Termini(s) necessari(s) per donar compliment a la(es) finalitat(s) del tractament 
o fins a la revocació del consentiment atorgat. Drets: Els drets d’accés, rectificació, 
oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament poden ser exercits mitjançant 
una sol·licitud (acompanyada d’una fotocòpia de DNI o passaport) adreçada a l’adreça 
següent: Ronda Pintor Mombrú nº 16, 08553 – Seva (a l’atenció de l’àrea d’Assessoria 
Legal) o a través del correu electrònic legal@tradicionscatalanes.com tot indicant a 
l’assumpte: “Exercici drets RGPD”. Reclamació davant l’Autoritat de Control: Mitjançant 
la seu electrònica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) o per 
mitjans no electrònics (apdcat@gencat.cat). 
 
I, en prova de conformitat, signo la present autorització: 
 
(Es pot signar electrònicament o manualment) 
 
Lloc: 
 
Data: 
 
 
Signat: 

mailto:apdcat@gencat.cat

