
FULL D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ IMATGE

EN CAS D’INFANTS  DE FINS A 13 ANYS,  emplenar per la mare, pare o tutor/a legal 
(en cas de 14 anys o més, emplenar la part del darrera)

Jo, en/na* _______________________________amb DNI/NIE/Passaport*____________ 
correu electrònic*___________________________ i telèfon* ______________________ 
com a    pare /    mare /    tutor/a d'en/de na*_____________________________, amb 
DNI/NIE/Passaport*_____________ i data de naixement ___/___/____  *de la unitat 
de ______________de l’Agrupament Escolta i Guia*______________________________

que pertany a la Demarcació*__________________________ de Minyons Escoltes i
Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC).

O  AUTORITZO a MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA 
(MEGSJC) a l’ús de la imatge del meu fill/a, tutelat/ada per a ser reproduïda en 
pàgines web de MEGSJC o  les serves xarxes socials,  en les que informa sobre les 
seves activitats, així com a filmacions destinades a difusió pública, i fotografies per a 
revistes o publicacions tant de MEGSJC com de l'àmbit de l'escoltisme i el guiatge, la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), i la Fundació Escoltes i Guies 
(FEG).

O AUTORITZO a que es cedeixin les meves dades i les del meu fill/a, tutelat/ada 
a la FUNDACIÓ ESCOLTES I GUIES amb la finalitat  de rebre informació 
d’aquesta entitat, que dóna suport a MEGSJC i al moviment escolta.

Aquestes autoritzacions tenen validesa fins a la seva revocació per part 
del titular de les dades.

______________________, a _____, de/d’ _______________________202__

Signat (pare, mare o tutor/a legal):

*Dades obligatòries
Us informem que les dades personals incloses en aquest full d’autorització seran tractades per MEGSJC, amb la 
finalitat de portar un control sobre la publicació de fotografies dels afiliats/ades. Aquesta autorització i i les imatges 
es conservaran com a part de l’històric dels i les membres de l’associació.

Si voleu exercitar els drets d'accés, rectificació,  supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat  i a la 
limitació del tractament, podeu fer-ho per correu postal, enviant una carta amb una fotocòpia del seu DNI i una 
descripció del dret que desitgen  exercitar,  a:  MINYONS  ESCOLTES  GUIES  SANT  JORDI  DE CATALUNYA 
(Ref: PROTECCIÓ  de DADES),Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 10 (08197) VALLDOREIX (Barcelona), o bé per correu 
electrònic a: protecciodedades@escoltesiguies.cat En  qualsevol  cas,  podeu  dirigir-vos  a  l'Agència  Espanyola  de 
Protecció  de dades www.agpd.es per iniciar els tràmits corresponents en defensa dels seus drets.

http://www.agpd.es/
mailto:protecciodedades@escoltesiguies.cat


EN CAS D’INFANTS O JOVES DE 14 ANYS O MÉS, emplenar per l’infant o jove

En / na*______________________________ amb DNI/NIE/Passaport*  ______________

i data de naixement ___/___/________*de la unitat de ____________  de l’Agrupament

Escolta i Guia_____________________________________ que pertany a la

Demarcació__________________________   de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de

Catalunya (MEGSJC).

O AUTORITZO a MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA (MEGSJC)
a l’ús de la meva imatge reproduïda en pàgines web de MEGSJC o les serves xarxes 
socials, en les que informa sobre les seves activitats, així com a filmacions destinades a 
difusió pública, i fotografies per a revistes o publicacions tant de MEGSJC com de l'àmbit 
de l'escoltisme i  el  guiatge,  la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), i  la 
Fundació Escoltes i Guies (FEG).

O AUTORITZO  a que es cedeixin les meves dades a la FUNDACIÓ ESCOLTES I GUIES
amb la finalitat de rebre informació d’aquesta entitat, que dóna suport a MEGSJC i al 
moviment escolta.

Aquestes autoritzacions tenen validesa fins a la seva revocació per part del titular de les 
dades.

______________________, a _____, de/d’ _______________________202__

Signat (infant o jove): 

*Dades obligatòries

Us informem que les dades personals incloses en aquest full d’autorització seran tractades per MEGSJC, amb la finalitat de 
portar un control sobre la publicació de fotografies dels afiliats/ades. Aquesta autorització i i les imatges es conservaran com a 
part de l’històric dels i les membres de l’associació.

Si voleu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del 
tractament, podeu fer-ho per correu postal, enviant una carta amb una fotocòpia del seu DNI i una descripció del dret que 
desitgen  exercitar,  a:  MINYONS  ESCOLTES  GUIES  SANT  JORDI  DE CATALUNYA  (Ref:  PROTECCIÓ  de  DADES), 
Rambla  Mossèn  Jacint  Verdaguer  10  (08197)  VALLDOREIX  (Barcelona),  o  bé  per  correu  electrònic  a: 
protecciodedades@escoltesiguies.cat En qualsevol  cas,  podeu dirigir-vos a l'Agència  Espanyola  de Protecció  de dades 
www.agpd.es per iniciar els tràmits corresponents en defensa dels seus drets.

http://www.agpd.es/
mailto:protecciodedades@escoltesiguies.cat
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