
CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE, NOM I VEU 

Jo,  , major d’edat, amb document 

d’identitat 

manifesto voluntàriament que 

• Autoritzo l’Associació Alliberem-nos, amb NIF G5 5 312276 i núm. 63011 del 

Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, a enregistrar la meva 

imatge, veu i nom en les activitats de l’associació en les quals participo i 

publicar-ho a la web, xarxes socials, mitjans de comunicació i altres espais 

promocionals, amb la finalitat comunicar i informar sobre les activitats que 

realitza l’associació.

• Atorgo el meu consentiment exprés perquè la meva imatge, veu i nom sigui 

utilitzat per l’Associació Alliberem-nos amb les finalitats esmentades en aquest 

contracte, mentre sigui persona sòcia d’aquesta associació. 
Signat: 

A Olot, el 

El consentiment és voluntari i pot retirar-lo en qualsevol moment (sense retroactivitat). 

Tractament de les dades personals 

En aquesta cessió de drets d’imatge aportes les següents dades personals: nom, cognoms, document 

d’identitat i signatura. Aquest document serà guardat en l’arxiu de l’associació, custodiat per la persona 

que ocupa el càrrec de secretaria, i serà eliminat quan es dissolgui l’associació. 

Les dades que ens aportes, són necessàries per la validesa del contracte de cessió de drets d’imatge, veu i 

nom en el compliment de la llei orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal 

i familiar i a la pròpia imatge. 

Les persones que ocupen la presidència i la secretaria de la Junta Directiva de l’associació (consulta la seva 

identitat a www.alliberemnos.org/transparència) són les responsables de rebre i tractar les teves dades 

personals. Pots contactar amb elles per correu electrònic a direccio.alliberemnos@gmail.com. 

Tens dret a accedir a les teves dades, a modificar-les, eliminar-les, a limitar-ne el tractament, a oposar-te 

al tractament i a la portabilitat de les dades en qualsevol moment. També tens dret a una còpia de les teves 

dades i a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades. Envia un correu a 

direccio.alliberemnos@gmail.com o truca al 644 74 22 60. Per més informació, consulta el Reglament 

General de Protecció de Dades. 
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