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DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES I DRETS D’IMATGE 

MEMBRES DE L’ESCOLA CATALANA D’ALTA MUNTANYA  

 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

l'informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de la 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) amb la finalitat de mantenir una base de dades de persones 

amb titulacions de muntanya que puguin dur a terme les activitats formatives de la pròpia FEEC i de les entitats i clubs 

que la formen. 

També l’informem que les seves dades de contacte seran publicades al web de la FEEC (www.feec.cat) i que podran ser 

cedides a qualsevol entitat excursionista membre de la FEEC que requereixi d’una persona de les seves característiques 

per una activitat de l’entitat. 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Rambla 41, 

principal, 08002 Barcelona. 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a 

notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los d'acord amb les finalitats esmentades 

anteriorment. 

La negativa a facilitar les seves dades comportarà com a conseqüència la no publicació al web de les mateixes i a no 

cedir-les a qualsevol entitat membre de la FEEC que ho requereixi. 

 SI autoritzo la publicació de les meves dades de contacte a la pàgina web de la FEEC i a cedir-les a les 

entitats i clubs que ho demanin.  

 NO autoritzo la publicació de les meves dades de contacte a la pàgina web de la FEEC ni a cedir-les a les 

entitats i clubs que ho demanin. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el 

seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en activitats de la FEEC o 

de les entitats excursionistes, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa 

d’aquesta i de les entitats excursionistes,  sense  que  tals  captacions  tinguin  finalitats  publicitàries,  comercials  o   de  

naturalesa anàloga.  

L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat. 

 SI autoritzo la publicació de les meves imatges. 

 NO autoritzo la publicació de les meves imatges. 

A partir de l’acceptació del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter 

personal així com la publicació de  les seves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà, per la finalitat especificada, per 

part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 

 
____________________________ ,__________ d___________________ de 201__ 

 

 

Signat, 
 

 

 

 

Nom  i cognoms: __________________________________ 

DNI:________________ 
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