AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES DO “I CONCURSO TICTOKERS POLA
IGUALDADE” DE VIANA DO BOLO
Coa inclusión das novas tecnoloxías dentro das comunicacións e publicacións que pode realizar
o Concello de Viana do Bolo, e a posibilidade de que nestas poidan aparecer imaxes que
proporcionou como participante no concurso “TICTOKERS POLA IGUALDADE” DE VIANA DO
BOLO, e dado que o dereito á propia imaxe está recoñecido no articulo 18 da Constitución e
regulado pola Lei Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito o honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e en cumprimento o Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas
físicas no que respecta o tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos, o
Concello de Viana do Bolo pide o seu consentimento para poder publicar as imaxes, nas cales
aparezan individualmente ou en grupo, en todas aquelas accións que se deriven da súa
participación.
- As imaxes facilitadas por vostede, de ser gañadoras do concurso, serán incorporadas a un
ficheiro de titularidade municipal, cuxo responsable e único destinatario é o CONCELLO DE
VIANA DO BOLO. As non gañadoras, serán responsables as plataformas dixitais externas o
Concello.
- Fun informada/o da posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, limitación o
tratamento, potabilidade dos datos, supresión (“dereito o esquecemento”), oposición e a non
ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas (incluída a elaboración de perfiles),
dirixíndose co seu DNI ou documento equivalente, petición en que se concreta a súa solicitude,
dirección a efectos de notificación e documentos acreditativos da petición que formula o
Concello de Viana do Bolo, situado en Rúa da Constitución, 14 da localidade.
D/Dª __________________________________________ con DNI ________________ autorizo
o Concello de Viana do Bolo a publicar as miñas imaxes, dentro da miña participación como
concursante de Tictokers pola igualdade de Viana do Bolo, do/a meu/miña representado/a
menor de 14 anos_______________________________________ con D.N.I. (si o ten)
____________________________ en:





Páxina web e perfiles en redes sociais do Concello:
Páxina Web: www.vianadobolo.gal
Facebook: Concello Viana do Bolo/ CimVdB-Viana do Bolo
Instagram: @cim.viana

En ______________________, a____de______________ de 20____

Fdo.___________________________________________
(Nai, pai ou titor/a legal)

