AUTORITZACIÓ PER L´ENREGISTRAMENT D´IMATGES

En/Na ____________________________________________________________________ (nom i
cognoms), major d’edat, amb DNI número _____________ i amb telèfon ________________,i correu
electrònic__________________________________ com a ___________ (pare, mare o tutor) d’en/na
________________________________________________________________________ (nom i
cognoms), menor d’edat i col·laborador/a del Documental del 65e anivesari del Cau Flos i Calcat,
mitjançant la signatura d’aquest document expressament manifesta:

I-

Que és coneixedor que laMiga Films és la productora contractada per El Cau Flos i Calcat
per a produir i realitzar el Documental.

II-

Que és coneixedor del contingut del programa:
El Documental farà un repàs històric del Cau Flos i Calcat i de la gent que n'ha format part i
un seguiment anual dels joves que en formen part en l'actualitat.

III-

Que, atenent les circumstàncies anteriors, autoritzo la participació del menor al Documental :

(1)

Que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de
caràcter personal:
.-

Atorga el seu consentiment exprés per a la recollida de les seves dades de caràcter
personal, en un fitxer de titularitat de laMiga films i el tractament d´aquestes per a
gestionar la seva participació en el Documental.
L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, anul.lació i oposició davant
el titular de l’arxiu especificat de la productora laMiga films escrivint a l’adreça:
documentalcau@gmail.com

.-

Atorga el seu consentiment exprés per a que laMiga films pugui fer constar, per retolació
i/o sobreimpressió i/o en la forma que tingui per convenient, el seu nom i cognoms en la
emissió del Documental, així com en qualsevol dels actes d’explotació que laMiga films
en faci del Documental i/o qualsevol tercer autoritzat.
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(2)
.-

Que, d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del drets a l’honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge:
Atorga a laMiga films. de forma gratuïta el seu consentiment exprés per a la captació,
reproducció i publicació de la seva imatge, nom i veu per al Documental , i que la
inclogui, de forma total o parcial, en el Documental , així com al making of d´aquest, i en
totes aquelles accions de publicitat o telepromocions que es puguin realitzar al llarg de l
´enregistrament del Documental per a tercers ( siguin d´àmbit públic o privat ), i la
divulgui sense límit terrirtorial i pel màxim temps permès per l´ordenament jurídic
espanyol, com a part integrant del Documental , del making of i/o d´accions publicitàries
en general per mitjà de la televisió terrestre, per satèl.lit i per cable, així com per Internet
( inclòs l´UMTS) i per tant, laMiga films i tercers queden facultats per explotar el
Documental o fragmants d´aquest, en qualsevol forma, mitjà, suport o sistema.

.-

Cedeix i transmet a laMiga films de forma gratuïta, amb facultat de cessió a tercers,
sense límit territorial i pel màxim temps permès per l´ordenament jurídic espanyol, els
drets d´explotació de la intervenció i la seva imatge com a part integrant del Documental
, del making of i/o de les accions publicitàries realitzades per a terceres entitats, incloenthi la seva explotació mitjançant qualsevol sistema o procediment i en qualsevol format
i/o suport existent i/o conegut o no en l´actualitat, i en particular cedeix i transmet els
drets de reproducció, distribució, comunicació pública ( inclòs internet i qualsevol sistema
de telefonia actual o futur), el de doblatge i subtitulació en qualsevol idioma i de
reproducció en materials promocionals relatius a l´emissió i explotació del Documental ,
els drets de reproducció i distribució de la seva imatge en tot tipus de llibrets, fullets, i
publicacions relatives al Documental , ja siguin en suports tradicionals, com per exemple
el paper, o bé en suports elèctrics coneguts o per conèixer així com els drets de
reproducció i distribució de la seva imatge en tot tipus de merxandatge que es faci del
Documental .

(3) Que, els drets atorgats ho són particularment per a la comunicació pública del Documental a
través laMiga films i el Cau Flos i Calcat, per Internet a través de les seves webs, pel seu
canal Youtube, Xarxes Socials, així com en format Streaming mitjançant les seves webs i
estarà a disposició dels usuaris a través dels seus sistemes de vídeo a la carta.

Arenys de Mar, a _____ de ________ de _________.
Signat ___________________________.

