
1 D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), ex article 5, us informa que les dades personals i les imatges 

objecte d’aquest document serán tractades per l’APT amb la finalitat de publicació i difusió de les activitats que 

el Museu realitza. 

L’APT, com a responsable del fitxer, us reconeix la possibilitat d’exercir gratuïtament els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant la tramesa d’un escrit a passeig de l’Escullera, 
s/n, 43004, Tarragona, amb còpia d’un document que acrediti la vostra identitat, tot indicant 
expressament el dret que desitgeu exercir 

AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ FOTOGRAFIES/IMATGES//VIDEOS_ 
DRETS D'IMATGE 

Nom: .................................................................................................................................. 
DNI / Passaport/ NIF: ................................................................................. 
Direcció: ........................................................................................................................... 
Telèfon: ............................................................................................. 
E-Mail: ............................................................................................... 

Autoritzo a l’Autoritat Portuària de Tarragona, i les persones a les que aquests puguin 
cedir drets d'explotació sobre les seves imatges i/o vídeos, perquè puguin utilitzar 
aquest material en què apareixen les persones participants en la 1a Mostra 
Expressa’t i que seran realitzades durant l’actuació de la mateixa 

Aquesta autorització es concedeix per a la reproducció, publicació i difusió, a través 
de qualsevol  mitjà (xarxes socials, web, mitjans de comunicació...) amb la major 
amplitud possible, de manera que inclou qualsevol ús que puguin patir tals fotografies, 
en qualsevol mitjà i per a qualsevol aplicació o finalitat com promoció de la Mostra i de 
les activitats culturals del Port de Tarragona. 

L'autorització s'atorga així mateix sense cap limitació territorial ni temporal, de manera 
que aquestes fotografies podran ser utilitzades en tots els països del món i per un 
termini de temps il·limitat. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge, aquesta entitat us demana el consentiment per poder 
publicar imatges, fotografies, imatges i/o emetre vídeos on hi hagi els participants a la 
1a Mostra Expressa’t celebrada al Juny 2021 (1). 

Signatura del representant de l’escola o entitat 


	Nom: 
	DNI  Passaport NIF: 
	Direcció: 
	Telèfon: 
	EMail: 


