CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LA IMATGE PERSONAL

ARSENIC CREACIÓ, S.L., en compliment del Reglament General de Protecció de Dades –UE-2016/679 del
Parlament i Consell d’Europa, en el seu article 5.1; de la Llei Orgànica 1/1982, amb la darrera modificació, del
23/06/2010, de protecció civil del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar; i per l’LOPD 3/2018, de 5 de
desembre, de garanties digitals, en el seu Títol II i els seus articles. Les dades personals i la imatge personal
seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat. La imatge recollida amb finalitats
determinades, explícites i legítimes no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes
finalitats, havent de ser adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les
quals són tractades. En el cas de què el Responsable del Tractament realitzi decisions informatitzades o elabori
perfils amb les dades personals, ho haurà d’informar a l’interessat amb anterioritat.
L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les dades de l’interessat
per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa
mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del
Tractament.
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat,
adreçant-se a:
ARSENIC CREACIO, S.L., AV. PRAT DE LA RIBA 77, 08409, GRANOLLERS, BARCELONA,
arsenicespaidecreacio@gmail.com.
L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment
no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. El sotasignat
autoritza el tractament de la seva imatge personal, de manera parcial o íntegra per al motiu/finalitat que
s’exposa:
Sr/a: ______________________________________________ NIF: _____________________
Imatge a tractar: Fotografia i vídeo
Finalitat: Utilització de les imatges gràfiques i de vídeo realitzades durant els assajos, accions teatrals,
representacions i activitats artístiques relacionades amb l’activitat dins i fora de l’espai, per la difusió del centre
i de les seves activitats a:
· La pàgina web del centre
· Filmacions destinades a difusió educativa no comercial
· Fotografies per a revistes o publicacions
· Publicitat del centre

LA DURADA DE LA CESSIÓ DE LA IMATGE PERSONAL SERÀ DE 7 ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA SIGNATURA
D’AQUEST CONSENTIMENT.
A: _________________________________ a ______ de _________________ de _________
Signatura de l’interessat:

CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, segons els
articles, 5, 6 i 7, i per l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, en el
seu Títol II i els seus articles, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves
dades és:
ARSENIC CREACIO, S.L., B63764328, AV. PRAT DE LA RIBA 77, 08409, GRANOLLERS,
BARCELONA, 938796326, arsenicespaidecreacio@gmail.com.
ARSENIC CREACIO, S.L., tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les
persones de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats
determinades, explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible
amb aquestes finalitats. Les dades seran adequades, pertinents i limitades al necessari en
relació amb les finalitats per a les que són tractades i, si fos necessari, actualitzades.
S’adoptaran totes les mesures raonables per a què se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les
dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les que es tracten.
L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les
dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius
relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis
entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament.
Dades a tractar: Dades personals de l'alumne i/o tutor/a legal (adreça, telèfon, correu
electrònic, dades bancaries en cas de pagar per banc )
Finalitat: Estar en contacte amb l'alumne i tutor/a legal i passar el rebut pel banc si és el cas
Nom i cognoms: __________________________________________ NIF: ________________
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i
portabilitat, adreçant-se a ARSENIC CREACIO, S.L.:
AV.
PRAT
DE
LA
RIBA
arsenicespaidecreacio@gmail.com.

77,

08409,

GRANOLLERS,

BARCELONA,

He llegit, comprès i he estat informat, atorgo el meu consentiment i cedeixo les meves
dades personals lliurement. L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en
qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament
basada en el consentiment previ a la seva retirada.
A _________________________________ a _____ de _____________________de_______
Signatura de l’interessat:

