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De la mateixa manera, cedisc a l'agrupament escolta (pertanyent a una associació membre de la Federació
d'Escoltisme Valencià) els drets que té sobre l'imatge del menor quan aquesta se reproduixca en les fotografies i
vídeos presos en les activitats realitzades. En consequencia, el representant legal autoritza a l'agrupament
escolta a fitxar, reproduir, comunicar i a modificar per tot mitjà tècnic les fotografíes i vídeos realitzats en el
marc de la present autorització.
A més a més, autoritze a la utilització d'imatges i vídeos del menor per part de l'agrupament escolta i les
associacions escoltes de les quals és membre (a nivell provincial, autonòmic, nacional i internacional), amb la
finalitat de mostrar i promocionar les seues activitats i l'escoltisme en general, sempre en àmbits no comercials.
S'entén que l’agrupament escolta prohibeix expressament, una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar
la vida privada del menor, i una difusió en tot suport de caràcter pornogràfic, xenòfob, violent o il·lícit.
El representant legal reconeix d'altra banda que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la
utilització de la seua imatge o el seu nom.
Li informem que les seues dades personals i les del seu representat legalment, han sigut incorporades a un
fitxer, propietat de FEDERACIÓ d'ESCOLTISME VALENCIÀ, creat per a la finalitat de gestionar les activitats i
serveis oferits. En qualsevol moment, podrà exercitar els seus Drets d'Accés, Cancel·lació, Oposició i Rectificació,
mitjançant un escrit i acreditant la seua personalitat dirigit a FEDERACIÓ d'ESCOLTISME VALENCIÀ, C/Balmes,
NÚM. 17, C. P. 46001, València (València).
Vosté consent expressament conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en la cessió de les seues
dades personals i els del seu representat legalment, a tercers amb finalitats directament relacionades amb la
nostra activitat.
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(Juntament a aquest imprés serà necessari adjuntar la fotocòpia del DNI del tutor dalt signant.)

