CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE I RESPONSABILITATS DE LA ORGANITZACIÓ
Autoritzo mitjançant la confirmació de la meva inscripció i comanda a participar a les persones
inscrites als esdeveniments organitzats a l’estació de La Molina, atorgant expressament el meu
consentiment a la organització per l’obtenció, reproducció i publicació de la pròpia imatge amb
finalitat d’elaborar una notícia o reportatge dins els programes de La Molina i de la seva difusió
per televisió i a través de la web de La Molina www.lamolina.cat per il·lustrar el reportatge en
la seva versió digital.
Aquest consentiment es confereix sense limitació d’actes de comunicació i per un període de
temps il·limitat. La Molina no està obligada a emetre, ni total ni parcialment, la gravació
resultant.
Aquesta autorització cedeix els drets d’imatge, sense cap contraprestació econòmica a canvi.
Manifesto que el participant disposa del forfet de La Molina i la preceptiva cobertura
d’assegurança per accidents personals, i en el seu defecte, confirmo que La Molina l’ha posat a
la meva disposició, i en declino expressament la seva cobertura, eximint de tota responsabilitat
a la organització dels danys que pugui patir com a conseqüència de l’activitat en la qual participo,
així com pels danys i perjudicis que pugui causar a tercers.
El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment de l’interessat. El responsable és
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb CIF Q0801576J i domicili al carrer dels
Vergós, 44, 08017 de Barcelona. La finalitat es participar en l’activitat més amunt descrita.. Teniu
dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos-en al
tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests drets es poden exercir enviant un correu al responsable
que figura en el paràgraf anterior a través de l’adreça dpd@fgc.cat. També podeu presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. +info: Apartat legal de www.lamolina.cat"

