CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE DE MENOR D’EDAT
En ……………………....................................... major d’edat, data
de
naixement ……….........................., DNI núm. ……..........,
amb domicili a ………..............................., telèfon ...........…......i
correu
electrònic …………......................... , amb la signatura del
present
document,
en
representació
del
menor
d’edat
...................................................., amb DNI núm......................., donada
la seva condició de progenitor/tutor legal del mateix (“Menor”).
Amb la firma del present document

MANIFESTO:

1. Que autoritzo la participació del Menor en les activitats de campus
organitzades pel Club Bàsquet Unificat Lloret.

2. Que he estat informat degudament pel C.B.U. Lloret que durant les
Activitats, el C.B.U. Lloret podrà gravar, enregistrar, fer reportatges
fotogràfics, audiovisuals i/o sonors, ja sigui per compte propi o per
tercers autoritzats per aquest.

3. Que per la present accepto i autoritzo que el C.B.U. Lloret pugui
captar la imatge del Menor (incloent imatge, veu i nom), a través de
qualsevolmitjà sonor, fotogràfic i/o audiovisual.

4. Que presto voluntàriament el meu consentiment i per tant autoritzo
expressament al C.B.U. Lloret per a que pugui utilitzar per si mateix o
a través de cessions a tercers per a la temporada 2021-2022, tots o part
dels continguts enregistrats o captats durant les Activitats del C.B.U.
Lloret, incloent partits en els que aparegui la imatge, nom i/o veu del
menor, ja sigui de forma individual o col·lectiva, per a finalitats
publicitàries, promocionals i divulgatives del C.B.U. Lloret i les seves
activitats incloent, entre d’altres i a mode no limitatiu, la divulgació a
través d’Internet (pàgina web, xarxes socials i altres), televisió,
exhibició i comunicació pública en espais d’exposicions, mitjans de
comunicació, així com per a la promoció d’activitats de tercers.

5. A mode il·lustratiu, no limitatiu, autoritzo a C.B.U. Lloret per a que
pugui divulgar i comunicar públicament les imatges obtingudes durant
les activitats aquí referides en les que pugui aparèixer el Menor, i cedirles a tercers, a través de qualsevol suport, sigui en suports físics i/o
digitals, així com al seu ús, reproducció, divulgació i comunicació
pública i, en general, per a qualsevol activitat a través de qualsevol mitjà
o canal (offline i online, incloent, entre d’altres pàgines web, xarxes
socials, etc.), així sigui propis o de tercers per a les finalitats previstes
en el punt 4 anterior.

6. Així mateix, per mitjà del present, autoritzo a que el C.B.U. Lloret,
directament o a través de tercers contractats per aquest, pugui vendre

les fotografies aquí referides únicament i exclusiva els jugadors de
l’equip i/o els seus pares o tutors legals per a fins únicament personals
per part d’aquests.

7. Accepto que la present autorització té caràcter gratuït per la qual cosa
em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, cànon i/o
indemnització en el futur.

8. Que reconec i accepto que, en el supòsit que qualsevol tercer, al que
C.B.U. Lloret hagi lliurat els continguts aquí senyalats, en els que
apareguila imatge del Menor, per a la seva divulgació i/o comunicació
pública, infringeixi els termes de la present autorització, respondrà de
tot tipus d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de les
possibles reclamacions que pugui efectuar el signant per negligència
i/o mal ús, que pugui atemptar contra la integritat, dignitat, honor i
imatge del menor. Per tant, eximeixo de qualsevol responsabilitat al
C.B.U. Lloret a tots els efectes per qualsevol tipus d’ús que pugui
efectuar un tercer aliè al C.B.U. Lloret contrari o diferent als termes
exposats en aquest document.

9. Que reconec i accepto que els suports, arxius, contingut i actius
publicitaris i promocionals aquí esmentats en els que pugui aparèixer la
imatge del Menor són i seran propietat del C.B.U. Lloret.

10. Que autoritzo la incorporació de les dades citades anteriorment a un
fitxer automatitzat on hi figuraran les esmentades dades amb caràcter
de confidencials i, per tant, seran utilitzades i tractades a l’empara de la
normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, amb la
finalitat de gestionar els drets cedits i remetre-li informació sobre
l’activitat del Club. Així mateix, autoritzo al C.B.U. Lloret a cedir les
dades comunicades als tercers contractats per aquest als únics efectes
de rebre informació i accés a la venda de fotografies esmentada en el
punt sisè. Tot això amb l’única excepció d’aquelles utilitzacions o
aplicacions que poguessin atemptar contra el dret de l’honor en els
termes previstos en la Llei Orgànica 1/82, de 5 de maig, de Protecció
Civil al Dret de l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia
Imatge. Per tot l’ exposat, signo lliure i voluntàriament el present
document de cessió de drets d’imatge del menor, als efectes oportuns.

Lloret de Mar,

de …................... de 2021

Representants legals/tutors/pares Menor

Menor

