ANNEX 1

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUDES SILVIA CUESTA A
PROJECTES SOCIALS DE PORTSOLIDARI
DADES DEL PADRÍ/PADRINA
Nom i Cognoms:
DNI:
Correu electrònic:
DADES DEL/DE LA REPRESENTANT DE L’ENTITAT NO LUCRATIVA
Nom de l’entitat no lucrativa:
Nom i Cognoms del/de la representant:
DNI:
Correu electrònic:
TÍTOL DEL PROJECTE

BREU DESCRIPCIÓ

SIGNATURA PADRÍ/PADRINA

A Tarragona,

de

de 2021

SIGNATURA DEL/DE LA REPRESENTANT
DE L’ENTITAT NO LUCRATIVA

ANNEX 2

CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE A FAVOR DE PORTSOLIDARI
Nom i cognom/Nom Entitat sense ànim de lucre:
D.N.I/Número de document legal:
AUTORITZA EXPRESAMENT, a que PortSolidari pugui utilitzar indistintament totes les
imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc, (en endavant “les Imatges”) o part de les
mateixes en les que intervingui o ha intervingut en el marc de l’activitat desenvolupada
conjuntament per l’Entitat Sense Ànim de Lucre i PORTSOLIDARI.
Aquesta autorització no es circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, pel
que PortSolidari podrà utilitzar aquestes Imatges, o part de les mateixes, en tots els països
del món sense limitació geogràfica de cap mena i amb la màxima extensió temporal
permesa a la legislació vigent.
Aquesta autorització s’entén concedida a PortSolidari, amb facultat de cessió en exclusiva
per a tercers, per la utilització de les imatges, o part de les mateixes, en les que apareix
com model, entrevistat, narrador o participant secundari, a l’àmbit (sigui quin sigui el medi
de comunicació) i finalitats de les activitats de Voluntariat, promogudes por PortSolidari a
Espanya conjuntament amb l’Entitat sense ànim de lucre, així com qualsevol altre projecte
destinat a la promoció de les activitats de PortSolidari, en mitjans de comunicació interns
o externs a la mateixa, sempre que tingui caràcter social i no comercial, i per a que puguin
ser explotats en tots els medis de comunicació coneguts en l’actualitat (inclosos els online)
i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot allò amb l’única excepció i limitació
d’aquells usos o aplicacions que poguessin atemptar al dret, a l’honor, a la moral i/o a
l’ordre públic, en els termes previstos a la legislació vigent.
La present autorització, feta en els termes fixats en el present acord, s’entén feta amb
caràcter gratuït.
PortSolidari se eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de
les Imatges fora de l’àmbit territorial, temporal i material objecte del present acord.
PortSolidari, amb domicili a Passeig de l’Escullera s/n 43004 Tarragona i com responsable
del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
dades facilitades mitjançant l’enviament d’una carta acompanyada de còpia del Document
d’Identitat i dirigida a PortSolidari, a la direcció a dalt indicada.
I com a mostra d’acceptació i conformitat, firma el present document a

…………………………………. a ……... de....................de 2021.

Firmat: El/la Titular

