
 

 

 

 
   

 
Plaça Miquel de Clariana, 2 
08500 Vic 
Tel. 93 889 33 43 - Fax 93 886 19 66 
icavic@icavic.cat 

AUTORITZO a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic (en endavant, ICAVIC) perquè prengui 

fotografies o vídeo durant l’esdeveniment del sopar d’estiu  als Jardins del Col·legi d’Advocats 

que ha organitzat el dia 20 de juliol de 2018 i en les qual pot aparèixer la meva imatge i amb la 

única finalitat d’informar de l’acte. 

 

Aquesta AUTORITZACIÓ s’estén a permetre que ICAVIC perquè publiqui les fotografies 

resultants, així com les meves dades identificatives, en tots els perfils de xarxes socials de les 

que sigui titular i també a la seva pàgina web www.icavic.cat; i, quedo informat que en 

qualsevol moment puc revocar aquest consentiment. Aquesta autorització no està subjecte a 

cap restricció de termini temporal ni lloc geogràfic i s’atorga a l’empara de la Llei Orgànica 

1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a 

la pròpia imatge. 

 

Conforme a allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, he 

estat informat que, en relació a les dades personals contingudes en aquestes imatges, el 

responsable del tractament és L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, amb domicili a Vic 

(08500), Plaça Miquel de Clariana, 2, tel. 93 889 33 43, fax. 93 886 19 66 i adreça electrònica, 

icavic@icavic.cat. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades son dpd@icavic.cat 

i la mateixa adreça que la del responsable. 

 

La finalitat del tractament és per la gestió d’aquesta autorització de cessió dels drets d’imatge. 

Les meves dades es conservaran durant un període de caducitat de les accions que com fectat 

pugui interposar per intromissió il·legítima als drets que preveu la L.O. 1/1982, de 5 de maig. 

La informació continguda en aquest document ni les imatges obtingudes no seran cedides a 

tercers.  

 

He sestat informat del meu dret a accedir, rectificar les meves dades, així com sol·licitar la seva 

supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. Per exercir els meus drets em 

puc dirigir per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació. 

També podré acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan 

consideri que la meva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament. 

Assabentat de tot això, dono el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades 

personals que voluntàriament cedeixo i en la forma informada. 


