Autorització relativa a l’ús d’imatges i publicació dades de caràcter personal dels
participants menors de 14 anys en el concurs fotogràfic «I tu, jugues en català?»
2018
El concurs fotogràfic «I tu, jugues en català?» 2018, en la modalitat per a menors de 14
anys, insta els participants a enviar, a través del correu electrònic a la Direcció General
de Política Lingüística, fotografies que relacionin joc i llengua catalana, descrites amb
una paraula o frase en català.
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. A més, el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa 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), imposa una sèrie d’obligacions a les persones físiques o
jurídiques (públiques i privades) que tractin dades de caràcter personal. Aquest
Reglament europeu imposa l’obligació d’aplicar diverses mesures destinades a
garantir la protecció d’aquestes dades de totes les persones afectades, per la qual
cosa la Direcció General de Política Lingüística demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals dels participants menors de 14 anys per publicar fotografies on
surtin els menors de forma clarament identificable.
D’acord amb el que estableixen els articles 16 i 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en els termes que
disposen els articles 23-25 i 31-33 del Reglament de desplegament de la Llei, aprovat
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment es poden
suprimir les dades personals en el cas que la persona interessada ho sol·liciti.
Dades del menor i del pare, mare o tutor/a
________________________________________________________________, amb el document d’identitat
___________________, pare/mare o tutor/a legal de ____________________________________________
AUTORITZ la Direcció General de Política Lingüística:
1. A explotar i reproduir les fotografies que s’hagin presentat al concurs, sense
exclusivitat i sense limitació temporal, de conformitat amb la Llei de propietat
intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a Internet.
2. A publicar les imatges que han participat al concurs al web de la campanya «I tu,
jugues en català?» i també al web de la Direcció General de Política Lingüística.
3. A utilitzar les imatges guanyadores del concurs per a futures campanyes de
promoció de la llengua.
4. A posar-se en contacte amb els guanyadors del concurs.
5. A publicar les imatges a les xarxes socials de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports (Twitter, Instagram i Facebook), en cas de considerar-ho pertinent.
________________, _______ de desembre de 2018

