
 
 

 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució Espanyola, i regulat per la Llei 

1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD),  així com per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), CLUB ESPORTIU DE FUTBOL D'ELLES amb 

CIF  G09806829, domicili a AVINGUDA PAÏSOS CATALANS 1-3, 08690, SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (BARCELONA), 

sol·licita el consentiment exprés i inequívoc de la jugadora per a la captació, reproducció i difusió d'imatges en les 

quals aparegui individualment o en grup, utilitzant tots els mitjans i suports, com poden ser suports escrits, 

audiovisuals i electrònics, inclòs internet; sempre que s'utilitzin per a la difusió dels serveis que ofereix i organitza 

l'associació en les seves pròpies instal·lacions, a través de la seva pàgina  web i de les diferents xarxes socials a les 

quals pertany.   

Nom i cognoms del pare/mare: .. 

 DINI/NIE: ..... 

 

Nom i cognoms del pare/mare: .. 

 DINI/NIE: ..... 

 

Nom i cognoms del tutor/a legal: .. 

 DINI/NIE: ..... 

 

Signen el present document com a tutors legals del següent menor d'edat: 

Nom i cognoms del menor d' edat:  

DINI/NIE: ..... 

 

El pare i/o mare / representant legal del menor autoritza (n) la CESSIÓ dels drets d'imatge del menor i 

AUTORITZA (N) el seu tractament a CLUB ESPORTIU DE FUTBOL D'ELLES a títol gratuït, per la qual cosa la 

jugadora o els seus representants legals no rebran cap contraprestació a canvi per part de CLUB 

ESPORTIU DE FUTBOL D'ELLES.  L' autorització no té limitació geogràfica i es concedeix per un termini de 

temps indefinit, encara que l' esmentada cessió i autorització podrà ser revocable en qualsevol moment 

pels seus tutors legals, o per l' interessat en assolir l' edat legal suficient. 

 

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL D'ELLES no cedirà les imatges a tercers. En el cas que l'associació cedeixi la 

utilització de la seva imatge a tercers, prèviament haurà d'obtenir l'autorització del pare i/o mare, tutor 

legal del menor. 

En ....  de ...... de 20.......                                                                                                    

 

 Signatura TUTOR/S LEGAL/S DEL MENOR 

 

Cessió drets d'imatge menors d'edat 


