ANNEX II

Autorització relativa a l’ús d’imatges i/o veu, publicació i tractament de dades de caràcter
personal i de material que puguin elaborar

La Societat Protectora d’Animals de Mataró SPAM disposa de diferents espais de comunicació i difusió,
inclòs l’espai web, on s’informa i es fa difusió dels projectes, programes i d’altres activitats que es
realitzen.
En aquests espais de comunicació es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en
grup, voluntaris o voluntàries que participin o hagin participat en les activitats esmentades. En relació
amb les gravacions audiovisuals, aquestes imatges poden també anar acompanyades de la veu del
voluntari/a.
A tenor de l’exposat a l’article 4 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 de abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques en lo referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades),
les imatges i veu de les persones físiques seran considerades dades de caràcter personal sempre i quan
la informació que les dades aportin permeti identificar a les persones. Per això, des de la Societat
Protectora d’Animals de Mataró SPAM es sol·licita el consentiment del voluntari/a per a poder obtenir i
tractar les seves dades de caràcter personal, regint-se la seva obtenció i tractament per les disposicions
de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets
digitals.
En concret, la Societat Protectora d’Animals de Mataró SPAM sol·licita el consentiment del voluntari/a
per a publicar fotografies i/o vídeos on hi apareguin imatges seves i /o la seva veu i que aquests siguin
clarament identificables, per tal de complir amb les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals.
Per a l’edició de materials en espais de difusió de la Societat Protectora d’Animals de Mataró SPAM
(web, revistes, altres webs col·laboradores, etc.) cal la corresponent cessió del dret de comunicació
pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’ exerceixin la representació.

Dades del voluntari/a

Nom i cognoms del voluntari/a _________________________________
DNI del voluntari/a _______________________

Autoritzo:
1. Que la meva imatge i/o la meva veu, pugui aparèixer en les fotografies i/o vídeos corresponents a
activitats, tallers, jornades, celebracions i sortides, etc. organitzades per SPAM (o bé en les que la SPAM
hi participi) i puguin ser publicades en les pàgines web del centre, revistes o d’altres publicacions
editades per SPAM així com a les xarxes socials que la SPAM administra les gravacions audiovisuals
destinades a la difusió pública no comercial, presentacions digitals, etc.

Si

No

2. Que el material que pugui ser elaborat pel voluntari pugui ser publicat en els espais de comunicació
(espais web de SPAM, butlletins, xarxes socials etc.) amb una finalitat socioeducativa i per donar a
conèixer la nostra activitat a la societat.
Si

No

3. Que en les publicacions fetes (en la pàgina web, revistes...) hi puguin aparèixer les inicials del meu
nom i cognoms, o bé el meu nom de pila (sense cognoms) per tal de no poder ser identificables.
Si

No

Addicionalment, com a voluntari, accepto que la informació autoritzada pel present document es
cedeixi a la entitat FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS, per als mateixos fins que els
descrits anteriorment.
Si

No

En virtut de tot l’anterior, faig aquestes manifestacions com a prova del meu consentiment exprés i per
escrit.

A _________________ ,_____ d __________________ de 20

Signatura del voluntari/a

Signatura del tutor legal (si el voluntari es menor
d’edat)

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

DNI:

DNI:

Data:

Data:

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en lo referent
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que la SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS DE
MATARÓ (en endavant, SPAM) compleix amb els requisits establerts per la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. No complementar
les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que la SPAM no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència,
la societat quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
L'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació i supressió, limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Ctra. N-II Km-. 648,4 “Cal Pilé” 08301
de Mataró (Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic info@protectoramataro.org, així com presentar una reclamació davant
l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD),
a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

Si el voluntari ha assenyalat afirmativament la casella corresponent per a la cessió de les seves dades de caràcter personal a la
FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS, amb domicili a C/ Sant Cugat 102-104, 08302 de Mataró, amb la finalitat d’enviar-li
comunicacions, així com per a gestionar les seves dades, pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte amb la SPAM posteriorment
per exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió, limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició (seguint el
procediment indicat anteriorment). Si el voluntari ha assenyalat, contràriament, la casella mencionada denegant la cessió de dades,
també es podrà posar en contacte amb la SPAM per a autoritzar posteriorment la seva cessió.

