
 

 
AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE 

 
Jo, _______________________________________________, major d’edat, amb D.N.I nº 
___________________________________ i domicili a ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
AUTORITZO: 
 
1. La realització d’una sessió fotogràfica o filmació realitzada per Escola Salut i Esport, SL (EUSES-
Escola Universitària de la Salut i l’Esport), amb domicili a C/ Francesc Macià, 65, 17190 de Salt 
(Girona), i CIF B-17568023 o una 3era empresa contractada per EUSES. Aquesta sessió té per 
finalitat la difusió i publicitat de l’escola i dels estudis impartits en aquesta escola en qualsevol 
format publicitari i xarxes socials. 
 
També s’autoritza la gravació de pràctiques curriculars, quan aquesta gravació sigui necessària 
per l’avaluació d’una assignatura. 
 
2. La utilització de la meva imatge personal resultant d’aquestes sessions fotogràfiques, 
filmacions o gravacions per a la finalitat indicada amb caràcter gratuït, sense que aquesta 
autorització estigui sotmesa a cap termini temporal, ni estigui restringida a l’àmbit nacional de 
cap país. 
 
No queda autoritzada la difusió en xarxes socials de les gravacions de les pràctiques curriculars. 
 
3. Així mateix, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, he estat informat del següent: 
 

• Que les meves dades seran tractades per EUSES - Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport, en la seva condició de Responsable de tractament, amb la mateixa finalitat 
referida anteriorment.  

• Que la legitimació del tractament és el consentiment manifestat amb la firma de la 
present autorització.  

• Que les meves dades no seran comunicades a tercers diferents de les entitats del Grup 
EUSES per a les mateixes finalitats referides anteriorment i que seran conservades 
mentre no sol·liciti la seva supressió. 

• Que podré revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma 
retroactiva al tractament realitzat fins el moment i podré exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició per correu 
electrònic a protecciodades@euses.cat, podent acudir al Delegat de Protecció de Dades 
(Bellvehí Advocats SLP, Gran Via Jaume I, 18 3ª 17001 Girona, email: 
dpo.euses@bellvehi.com) i/o a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades 
(www.apdcat.cat) per formular qualsevol reclamació al respecte. 

 
I perquè consti i tingui efectes, signo la present autorització a Salt (Girona),  el _____  de 
___________ de ________________ 
 
 
FDO: ___________________________ 
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