LES ORENETES

DRET D’ IMATGE
És voluntat de la nostra empresa PERE PALOMERA VERGÉS amb NIF 40 432 768 X
complir amb els principis de la normativa vigent de la LOPD 15/1999 i el RD 1720/2007
referent a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per aquest motiu l'empresa en aquest acte
demana el consentiment preceptiu i informa dels següents punts:
Jo ______________________________________ amb DNI ____________________________
pare/mare o tutor legal del nen/a________________ __________________________________
autoritzo a l'empresa PERE PALOMERA VERGÉS a:
D'acord amb l'establer per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (LOPD), consento que les dades aportades, les imatges i els enregistraments
que es realitzin, seran incorporades a un fitxer automatitzat del que és titular
PERE
PALOMERA VERGÉS amb la finalitat de realitzar les accions de màrqueting.
Autoritzo també, que les dades incloses puguin ser publicades en les webs de l'empresa, Facebook,
twiter i tots aquells suports que l’empresa utilitzi per realitzar les accions de publicitat, així com en
altres suports publicitaris, com revistes, butlletins, publicacions, pantalles de televisió en les
instal·lacions, etc. amb la finalitat de realitzar accions de màrqueting.
Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició de les meves dades al domicili fiscal de PERE PALOMERA VERGÉS C/
HORTES, 34 2N 1a 17600 FIGUERES (GIRONA).

Figueres a ….…. de…………………………. del 2018

Signatura de l'interessat
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D'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que, PERE
PALOMERA I VERGES, és responsable d'un tractament de dades,amb la finalitat de publicitat, màrqueting i ús d'imatge en RRSS i
que la legitimació es basa en el consentiment de l'interessat. Estan previstes cessions de dades a tercers, seran publicades a la web de
l'empresa i/o xarxes socials. Vostè té el dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació
addicional.La procedència de les dades és del propi interessat o del seu representant legal. Pot consultar informació addicional i
detallada sobre Protecció de Dades en Escola Bressol Narcís Monturiol al carrer Pere III num 48/50 de Figueres (17600)

