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DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I D’EXPLOTACIÓ 

D’ENREGISTRAMENT DE VÍDEO I FOTOGRAFIA 
 

Nom equip: __________________________ / Dorsal_______ 
 
 

Per mitjà del present document, jo, __________________________________ , resident al 
municipi de _____________________ amb DNI ________________ 
 
Faig constar: 
 

- Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats 
per l’empresa Naturetime i el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca que tingui 
com a objectiu formar part d’un dipòsit de material gràfic o audiovisual per a la seva 
posterior explotació amb finalitats promocionals i, conseqüentment, reconec que 
l’eventual difusió no suposarà menyspreu al meu honor, prestigi, ni constituirà cap 
intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge. 

- Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-
se d’aquests enregistraments, cedeixo al Patronat Municipal de Turisme de Vila-
seca, NIF P9317302I, tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de 
no exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per tot el mon i per tot el temps 
de la seva durada. 

- Que conec que l’esmentat material gràfic o audiovisual és susceptible de fer-se’n 
comunicació pública per la qual cosa, signo aquest document de conformitat amb 
allò establert al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals, i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) 
reconeixent que he estat degudament informat per part del Patronat que puc exercir 
els meus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i 
portabilitat respecte de les meves dades enviant un escrit, acompanyant una 
fotocòpia del DNI, dirigida a la Secretaria del Patronat, Carrer del Patró 8, 43480 
Vila-seca (Tarragonès). 

 
I perquè així consti signo la present, 
 
 
Vila-seca, a ___ de __________ de 201_ 
 
 


