
 

Autorització d’ús d’imatges i publicació de dades de caràcter personal 
(menors) 

 

El CLUB HANDBOL SALOU disposa a Internet d’espais on informa i fa difusió de les seves 
activitats esportives. 

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, 
membres del Club que fan les activitats esmentades. També es poden publicar imatges en 
material imprès per la promoció de les activitats del Club. 

Atès que el dret a  la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola 
i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del Club demana el consentiment als pa-
res, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i 
filles i hi siguin clarament identificables. 

 

Dades del membre del club i dels pares, mares o tutors 

 

Nom i cognoms del membre del Club: ___________________________________________   

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal del/a jugador/a: 

__________________________________________________________________________ 

DNI o passaport del pare, mare o tutor/a legal del/a jugador/a:  

__________________________________________________________________________ 

 

Autoritzo No autoritzo 
(Encercleu el que correspongui) 

 

1. Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a qualsevol acti-
vitat organitzada pel Club o qualsevol competició o torneig en què participi i que sigui publi-
cada en:  
- filmacions destinades a difusió pública no comercial. 
- pàgines web del Club i xarxes socials administrades pel Club. 
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit esportiu. 
- fotografies per a material de promoció de les activitats del Club. 
- presentacions digitals. 
 
2. Que hi consti el nom i cognoms del/a jugador/a. 
 
Aquesta autorització serà efectiva mentre no sigui revocada de forma expressa. 
 
 
______________________, _________, de ___________ de 20_____ 
 
Signatura del pare, mare o tutor/a legal del/a jugador/a. 

 


