
 
CONSENTIMENT D'UTILITZACIÓ DE DADES, VÍDEO I IMATGES A FUNDACIÓ UNICEF COMITÈ ESPANYOL 

I AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

 

Que Fundació UNICEF Comitè Espanyol és una fundació sense ànim de lucre, part integrant dels 

37 Comitès Nacionals del Fons de les Nacions Unides per a la Infància, UNICEF, Organisme 

Multilateral de les Nacions Unides, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per 

administrar i disposar dels seus béns a fi de poder dur a terme els seus fins socials. 

 

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en col·laboració amb UNICEF Comitè Espanyol organitza la 

I Trobada Balear de Consells de Participació Infantil i Juvenil a Santa Eulària des Riu el 28 i 29 de 

gener de 2023. Les Trobades de Consells de Participació d'Infància i Joventut són espais on nens, 

nenes i adolescents es reuneixen i debaten qüestions vinculades amb els drets d'infància. 

 

Amb la signatura del present document, MANIFEST que he estat degudament informat per 

UNICEF Comitè Espanyol i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu del fet que, durant les activitats de 

la I Trobada Balear de Consells de Participació Infantil i Juvenil en les quals participaré en qualitat 

d'acompanyant tècnic, es podrà gravar, realitzar reportatges fotogràfics, audiovisuals i/o sonors i 

per això, 

ACCEPT  I AUTORITZ 

-  Que UNICEF Comitè Espanyol i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu puguin captar la meva 

imatge (inclosos imatge, veu i nom) durant la meua assistència i participació en l'activitat. 

-  A UNICEF Comitè Espanyol i a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, mitjançant 

consentiment informat i exprés, a recollir, guardar i tractar les meues dades personals, així 

com a gravar, fotografiar, reproduir, distribuir i publicar per si mateixa o a través de cessions 

a tercers, sense límit temporal i en tot el territori nacional les imatges i els vídeos gravats 

durant l'activitat, a fi de fer-ne difusió en tots els mitjans tradicionals i/o digitals d'UNICEF 

Comitè Espanyol i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, sempre dins del context del 

projecte al qual dona lloc aquest document i amb l'únic objectiu de promocionar la pau, 

la tolerància, la integració i els drets dels nens. 

 

- Mitjans de difusió: 

-  www.unicef.es 

-  www.ciudadesamigas.org 

 

- - Que la present autorització i els drets d'ús i explotació derivats d'aquesta, ja siguin 

exercits directament per UNICEF Comitè Espanyol o per Ajuntament de Santa 

Eulària des Riu, té caràcter gratuït, per la qual cosa renuncii expressament a la percepció 

de qualsevol import per la cessió de drets efectuada i em compromet a no reclamar cap 

compensació, pagaments, cànon ni futura indemnització. 

 

- A UNICEF Comitè Espanyol al tractament de les meues dades personals i de la meua imatge 

amb l'exclusiva finalitat de gestionar la present cessió de drets d'imatge, així com de 

garantir la meua participació en qualitat d'acompanyant tècnic en l'activitat. 

 



 
Tot això amb excepció d'aquelles utilitzacions o aplicacions que puguin atemptar contra el dret a 

l'honor, en els termes previstos en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a 

l'honor, la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia. 

 

Mitjançant acceptació d'aquest document, manifest que conec l'abast, els objectius i les 

necessitats de l'activitat a la qual fa referència aquest document. Aquesta participació es fa de 

manera lliure i voluntària. 

 

Nom i cognoms: 

Data: 

Signatura: 

 

 

 

 

Política de privacitat 

 

En virtut del que disposa el 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"), i la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) us informam que les dades 

personals que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades en una base de dades titularitat d'UNICEF Comitè Espanyol, amb 

la finalitat descrita en aquest document i inscrits en el Registre d'Activitats de Tractament de les responsables dels fitxers. 

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 

 

El responsable del tractament és la Fundació UNICEF-Comitè Espanyol, proveïda de CIF G-84451087, amb domicili social a c/ 

Mauricio Legendre, 36; Madrid (CP 28046). 

Amb quina finalitat tractam les vostres dades personals? 

A UNICEF Comitè Espanyol tractam la informació que ens heu facilitat amb l'única finalitat de gestionar la cessió de drets d'imatge, així 

com de garantir la seua participació en qualitat d'acompanyant a l'activitat.  

 

Per quant de temps conservarem les vostres dades? 

 

Les dades seran conservades mentre es mantengui la relació amb UNICEF Comitè Espanyol que va propiciar el consentiment per al 

tractament o existeixi obligació legal de mantenir-los. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? 

 

La base legal per al tractament de les vostres dades amb les finalitats descrites en aquest document és el vostre consentiment. 

 

Les dades sol·licitades són de subministrament obligatori per poder participar en la iniciativa descrita en aquest document i són, en tot 

cas, dades adequades, pertinents i no excessives. 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? 

 

Amb caràcter general no es comunicaran les vostres dades personals a tercers excepte en les excepcions següents:  

 

- En el cas que una autoritat judicial o administrativa ens sol·liciti dades dels nostres fitxers, els les comunicarem sempre que es 

compleixin les exigències legals previstes. 

 

- A col·laboradors i/o empreses que treballen per a UNICEF Comitè. Aquestes terceres empreses només tenen accés a les 

dades personals necessàries per dur a terme el servei contractat, no poden utilitzar-les de cap altra forma que aquella que els 

hem sol·licitat i sempre sota acord de confidencialitat. 



 
Les dades personals que emmagatzemam es transmeten sempre sota connexions segures, de manera que les vostres dades viatgen 

per Internet encriptades i segures. 

 

Quins són els teus drets quan ens facilita les vostres dades? 

 

Mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del document d'identitat, dirigida a UNICEF Comitè Espanyol, c/ 

Maurici Legendre, 36,  28046 Madrid, o a protecciondatos@unicef.es, podeu: 

- exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al seu 

tractament. Respondrem a les vostres peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció 

de la vostra sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se uns altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la 

complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la 

sol·licitud. 

 

- retirar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament o comunicació de les vostres dades. 

 

Així mateix, teniu dret a interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (c/ Jorge Juan, 6. 28001-

Madrid - Tel. 901 100 099/ 91.266.35.1 - www.agpd.es.) 

 

 

 


