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AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES DE MENORS D’EDAT 

En la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que realitza 

el CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA:DIOCESÀ I COMARCAL, existeix possibilitat que en aquestes puguin 

aparèixer imatges dels vostres fills/filles durant la realització d’aquestes accions. 

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució 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, i el Reglament (UE) 2016/679 d’el 

Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; per aquest motiu el CONSORCI 

DEL MUSEU DE LLEIDA:DIOCESÀ I COMARCAL, us demana el consentiment als pares o tutors legals per 

poder publicar les imatges i/o enregistraments digitals del actes i/o activitats en que han participat el vostres 

fills/filles, dins i fora de les nostres instal·lacions, en les quals apareguin individualment o en grup en que hi 

siguin clarament identificables, en les accions de difusió, didàctiques i/o comercials que pugui realitzar el 

Consorci.  

En / Na ______________________________________________________________________  

amb DNI ____________________ , e-mail _____________________________com pare / mare  

o tutor de el menor de _________________________________________________________ . 

Autoritzo al  CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA:DIOCESÀ I COMARCAL i a la Xarxa de Museus de les 

Terres de Lleida i Aran a publicar les imatges i/o enregistraments digitals realitzats en les activitats organitzades 

per aquestes institucions, dins i fora de les seves instal·lacions en: 

1. La pàgina web, perfils de xarxes socials i espais de comunicació del Museu de Lleida i la Xarxa de 

Museus de les Terres de Lleida i Aran. 

2. Filmacions destinades a difusió didàctica i comercial. 

3. Fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit relacionat amb la nostra temàtica. 

 

Lleida, ____ de ____________ de 20__ 

SIGNAT: 

 

 

(Pare, mare, tutor legal del/la menor) 

 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

 
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals  


