
DEREITOS DE IMAXE SGP 2021/22 
 

Escola de Atletismo Sociedad Gimnástica de Pontevedra 

 

Autorización para o uso de imaxes de menores 

 
D / Dª _________________________________________________, maior de idade, provista de D.N.I. 

_________________, DECLARO QUE SON ______________ (pai / nai / titor legal) DX MENOR: 

_______________________________________________________________, menor e provistx dun D.N.I. 

___________________, nado o día _______  de _____________ de _________ (en diante, "x menor"), 

e DECLARO A MIÑA EXPRESA CONFORMIDADE E AUTORIZO a cesión dos dereitos 
de imaxe dx menor á SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA para que poida ser 
usada, publicada ou compartida se fose necesario. 

Así, de acordo co artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, do 5 de maio, 
sobre o dereito á honra e á imaxe persoal, familiar e propia, e de acordo co 
establecido no Regulamento da UE) 2016/679 do o Parlamento Europeo e do 
Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas no que 
respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes, os datos 
facilitados formarán parte da entidade SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA, 
para a xestión da escola de atletismo, así como o envío de información sobre a escola, 
o club e outras promocións dos seus eventos, servizos ou produtos. 

Comprendo e acepto que as imaxes de adestramentos, competicións e outras 
actividades organizadas polos adestradores nos que participa o menor poden ser 
publicadas pola SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA nos medios 
corporativos desa empresa (páxina web, redes sociais, cartelería, etc.). ), para os fins 
mencionados anteriormente. 

Esta transferencia de datos / imaxes pódese reverter comunicándoo por correo 
electrónico ao enderezo info@sgpontevedra.com, así como por escrito ao enderezo: 
SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA, c / Juan Manuel Pintos, s / n. Pavillón 
Municipal dos Deportes, oficina 4 36005 Pontevedra. 
 

ASINADO 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
(nome e nº de identificación da persoa que asina) 

 
En Pontevedra, a ______ de ____________ de _______ 
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