CONCURS DISSENYA JOVE LES CORTS 2018

En cas de ser major d'edat
Per mitjà del present document, jo, ___________________ (nom del/la participant)
_______________________, amb DNI número _____________ atorgo a la TAULA
d’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT DE LES CORTS d’acord amb 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,
i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a la intimitat familiar i
personal i el secret de les comunicacions. I autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar,
usar, publicar, i distribuir imatges de mi o en les quals jo estigui inclòs o inclosa, a través de
qualsevol mitjà de comunicació de la Taula Jove de les Corts.
Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la meva
pròpia imatge que puguin derivar de qualsevol utilització.
Garanteixo que sóc major d'edat legal i tinc el dret d'acordar contractes en el meu propi nom.
He llegit l'autorització I cessió, abans de la seva execució i estic totalment d'acord amb els seus
continguts.
Domicili_______________________
correu-e________________________
Telèfon________________________

Signatura

A_________________________,______de________del 20

CONCURS DISSENYA JOVE LES CORTS 2018

En cas de ser menor d'edat
Per mitjà del present document, jo, ___________________ amb DNI/NIE _____________ com
a pare/mare, tutor/a de__________________________ amb DNI/NIE _______________
atorgo a la TAULA d’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT DE LES CORTS d’acord amb 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, i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a la
intimitat familiar, personal i el secret de les comunicacions. I autoritzo a l’ús dels drets
d’imatge del meu fill/a per a ser usades, publicades i distribuïdes a través de qualsevol mitjà
de comunicació de la Taula Jove de les Corts.
Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets d’imatge
que puguin derivar de qualsevol utilització.
Garanteixo que sóc major d'edat legal i he llegit l'autorització I cessió, abans de la seva
execució i estic totalment d'acord amb els seus continguts.
Domicili_______________________
correu-e________________________
Telèfon________________________

Signatura

A_________________________,______de________del 20

