
  

 
 

SOL·LICITUD DE CONSENTIMENT PER A LA RECOLLIDA DE DADES 

 

Nom i cognoms progenitor/a  DNI/NIE/Passaport 

   

(En cas de progenitors que no conviuen indicar les dades dels/les dos) 

Nom i cognoms progenitor/a  DNI/NIE/Passaport 

   

Pare/mare/tutor/a legal de: 

Nom i cognoms del xiquet o xiqueta  DNI/NIA 

   

 

PEL PRESENT DOCUMENT MANIFESTE/MANIFESTEM: 

1. Que se m’ha informat per part dels responsables de la CAPPEV- Marina Alta que: 

 

a) Es realitzarà una activitat que requereix el consentiment explícit per a la recollida de dades 

denominada “Captació d’imatges (fotografia i vídeo) d’activitats amb finalitats informatives 

i promocionals”  

 

b) Que la finalitat de l’activitat o l’ús del tractament de les dades serà “Documentar les activitats 

per difondre a través dels diferents canals de difusió de la coordinadora; Difusió per canals 

públics a efectes divulgatius de la seua activitat i promocionals” 

 

c) Que el responsable del tractament de les dades és “CAPPEV MARINA ALTA”  

 

d) Els drets previstos en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals permeten 

sol·licitar l’accés a aquests dades, la seua rectificació o supressió, limitar el tractament o oposar-

s’hi, per mitjà d’un escrit que acredite suficientment la identitat i que vaja dirigit a CAPPEV 

MARINA ALTA mitjançant l’adreça de correu electrònic cappevmarinaalta@gmail.com 

 

e) És possible trobar més informació en el Registre de les activitats de tractament (RAT). Es pot 

demanar la visualització del document en la pàgina web cappevmarinaalta.com 
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2. En relació amb la informació anterior, done el meu consentiment perquè l’entitat puga fer ús de les 

imatges del/la menor a qui represente per a: 

(Marque les opcions a les quals dóna consentiment) 

□ Publicació d’imatges en la pàgina web i en xarxes socials 

□ Jornades o exposicions amb finalitats informatives o promocionals 

□ Revistes i publicacions d’àmbit educatiu 

□ Publicació d’imatges en mitjans de comunicació  

□ Filmacions destinades a difusió educativa no comercial 

□ Presentacions digitals amb finalitats informatives o promocionals 

□ Publicació d’imatges en mitjans de comunicació derivats de la participació en concursos o 

premis 

 

3. En qualsevol moment es podrà retirar el consentiment anterior mitjançant escrit que acredite 

suficientment la identitat i dirigit a l’adreça de correu electrònic cappevmarinaalta@gmail.com. La 

suspensió del consentiment no tindrà caràcter retroactiu a actuacions explícitament consentides i 

realitzades amb anterioritat a la data de la seua recepció. 

4. Així mateix, se m’ha/se’ns ha informat sobre la possibilitat de presentar una reclamació davant 

l’autoritat nacional de  control competent en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de 

Protecció de Dades – AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l’exercici 

dels drets. I que es pot contactar amb aquesta Agència a través del següent enllaç: www.aipd.es 

accedint a la pestanya “Canal del ciutadà” 

 

I en prova de conformitat, signe el present document en el lloc i la data indicats a continuació, 

En ______________________, a _____ de/d’_______________ de 20_____ 

Signat: 

 

___________________________________   ___________________________________  

Pare/mare/tutor/a legal      Pare/mare/tutor/a legal 

(En cas de progenitors que no conviuen signar el document ambdues persones) 
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