
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNE/A

En  /  Na  (com  a  pare,  mare,
tutor/a)...........................................................................................  (major  d’edat  i  amb
plena capacitat legal d’obrar, amb DNI/NIE o passaport ....................................... i amb
domicili a .................... carrer ..........................................................., núm. ....................,
actuant en nom de ................................ (fill/a, tutelat), del centre ................. curs .........
amb telèfon i  correu-e ....................................................................................................
AUTORITZO a la biblioteca Joan Triadú amb domicili a Vic, C/ Arquebisbe Alemany, 5
a captar i  utilitzar les imatges fotogràfiques i  audiovisuals en que aparegui,  com a
participant del I Concurs de Videorecomanacions dins de l’activitat “Shhh!...Llegim!”
del Programa de Foment de la Lectura curs 2019/2020 organitzat per la  Biblioteca
Joan  Triadú  i  fer-ne difusió  a  les  web  (https://bibliotecadevic.com/)  així  com altres
xarxes  socials  (https://www.facebook.com/bibliotecajoantriaduvic,
https://twitter.com/bibliotecavicjt,  https://www.instagram.com/bibliotecajoantriadu/,
https://www.youtube.com/user/BibliotecaDeVic,
https://www.flickr.com/photos/bibliotecadevic/sets/)  on  informa  de  les  activitats  i  fa
difusió de les mateixes. 

Així mateix DECLARO: 

1. Que cedeixo lliurement i voluntàriament a la Biblioteca Joan Triadú, amb caràcter
gratuït  i  en  els  termes  més  amplis  admesos  en  dret,  la  difusió  de  les  imatges
esmentades en qualsevol acte de caràcter institucional de la Diputació. 

2. Que renuncio expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a la Biblioteca
Joan Triadú per l’ús de les imatges, de conformitat amb aquesta autorització.

3. Que la Biblioteca Joan Triadú haurà d’atenir-se en tot moment a l’ús i tractament de
les imatges de manera adequada i respectuosa.

 I, perquè així consti i tingui l’efecte oportú davant de qui correspongui, signo la present
autorització a ................................................................., el ........... de ..................... de
20...... 

_____________________________________________________________________

Les fotografies i altre material audiovisual objecte d’aquesta autorització no podran ser
objecte  de  tractament  ni  utilitzades  per  altres  usos  o  finalitats  diferents  de  les
autoritzades en aquest document. La persona interessada, si  més endavant canvia
d’opinió, pot revocar l’autorització posant-se en contacte amb la Biblioteca Joan Triadú,
on  podrà  igualment  exercir  en  qualsevol  moment  els  drets  d’accés,  rectificació,
cancel·lació i oposició.
_____________________________________________________________________


