
AUTORIZACIÓN PARA CAPTACIÓN DE IMAXES DE PERSOAS PARTICIPANTES

MINICAMPAMENTOS “COÑECE GALICIA” 2021 DA XUNTA DE GALICIA

Nome e apelidos da persoa participante:  

DNI/NIE: 

Data de nacemento: Idade: 

Nome e apelidos da nai, do pai, ou titor/a: 

DNI/NIE:

Declaro que fun informado/a de que a participación nesta actividade poderá comportar a captación

de imaxes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, material  gráfico, etc. (en diante, “imaxes”) da

persoa participante na actividade, e a súa publicación a través dos medios de difusión corporativos das

iniciativas e actividades da Xunta de Galicia e as entidades pertencentes ao sector público autonómico

de Galicia, tales como páxinas web, redes sociais,  informes/documentos derivados da actividade e

noutros medios de comunicación social. Para autorizar ou rexeitar a devandita captación e publicación

de imaxes, que se entenderá feita a título gratuíto e sen límite temporal, deberá marcar o recadro

correspondente:

□ Autorizo a captación e publicación de imaxes

□ NON autorizo a captación e publicación de imaxes

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Consellería de Política Social

Finalidades do tratamento
Xestión  e  difusión  da  actividade  ou  programa,  e  das  políticas  públicas  orientadas  á
xuventude, lecer e tempo libre. Captación e difusión de imaxes no suposto de outorgar o
consentimento ao efecto.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou exercicio de poderes públicos segundo
a  Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.

Consentimento  das persoas interesadas cando corresponda.

Destinatarios dos datos

Os  datos  recollidos  neste  documento,  así  como  os  relativos  ás  imaxes  obxecto  de
autorización poderán ser comunicados aos diferentes órganos da Administración Xeral e do
sector  público  autonómico  de  Galicia.  As  imaxes  poderán  ser  publicadas,  coa  mesma
finalidade, a través dos medios detallados anteriormente.

Exercicio de dos dereitos
As  persoas  interesadas  poderán  acceder,  rectificar  e  suprimir  os  seus  datos,  así  como
exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto  delegado/a  protección  de  datos  e
información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

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

Sinatura da nai, pai, ou titor/a

https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

