Autorització de cessió de drets d’imatge

L’Ajuntament d’Artés disposa d’un espai a la pàgina web www.cultura.artes.cat en el
que es poden penjar fotografies per fer difusió de les activitats culturals que es duen a
terme al municipi d’Artés.

En aquest espai es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en
grup, persones que fan les activitats culturals esmentades.
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució
espanyola, per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar, i per la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de
caràcter personal, la persona que penja les seves fotografies a la Galeria de
Fotografies de la pàgina web www.cultura.artes.cat autoritza a l’Ajuntament d’Artés a
utilitzar les imatges per a la publicitat i promoció de les activitats culturals que es
realitzen a Artés en dita web i apartat sense limitació temporal o geogràfica.

La persona que penja dites fotografies consent de forma gratuïta i amb renúncia formal
a qualsevol contraprestació econòmica. En cap cas, l’Ajuntament d’Artés no cedirà les
dades personals d’aquesta persona i les seves imatges a tercers sense el seu
consentiment.

D’acord amb la normativa vigent, la persona que ha publicat la seva imatge ha estat
informada que té dret a revocar la seva autorització a la reproducció o publicació de la
seva imatge en qualsevol moment.

En cas de menor d’edat, cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública
expressat per escrit dels afectats o dels qui n’excerceixin la pàtria potestat en cas de
minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de
modulació segons l’edat de dites persones. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que
l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat.
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Informació bàsica de protecció de dades del tractament de “Galeria de fotografies de la pàgina web
www.cultura.artes.cat”
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals us informem el
següent:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament d’Artés – c. Barquera, 41 – 08271 Artés – Telf. 938305001 – Correu
electrònic: dpd.ajartes@diba.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT: Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament i la prestació del
servei: CASALS D’ESTIU D’ARTÉS 2022.
LEGITIMACIÓ: El tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament d’Artés
(art. 6 RGPD).
PERSONES DESTINATÀRIES: Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del RGPD), consentiment de la
persona que s’inscriu (art. 6.1.a RGPD) i prestació del servei (art. 6.1.b RGPD). Les vostres dades no serviran a
tercers, excepte per obligació legal.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al seu
tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament
d’Artés o mitjançant correu electrònic a dpd.ajartes@diba.cat (art. 15 a 22 RGPD).
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personal
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