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ASSOCIATS:
MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZACIÓ perquè l'Associació del Personal de "la
Caixa" pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, vídeos, vídeos amb veu, material gràfic,
etc. (d'ara endavant "les imatges"), o part de les imatges en què intervinc com a model, entrevistat, o
participant secundari. Així mateix, autoritzo la comunicació o cessió de les imatges a terceres persones tant
físiques com jurídiques que l'Associació del Personal de "la Caixa" consideri oportunes, informant-me
expressament que en alguns casos per a la cessió es realitzaran transferències internacionals de dades. En
concret, aquestes dades podran ser comunicades a tercers sense el consentiment del titular. Aquesta
autorització s'entén concedida amb un àmbit territorial i temporal ampli, de manera que l'Associació del
Personal de "la Caixa" podrà utilitzar les imatges, o part d’elles, en tots els països del món sense limitació
geogràfica de cap mena. Aquesta autorització no fixa cap límit de temps per a la concessió ni per a
l'explotació de les imatges, o part d’elles, en què aparec, per la qual cosa la meva autorització es considera
concedida per un termini de temps il·limitat. Aquesta autorització es refereix a la totalitat d'usos que puguin
tenir les imatges, o part d’elles, en les quals aparec, utilitzant els mitjans tècnics coneguts en l'actualitat i els
que poguessin desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació. Tot això amb l'única excepció i
limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor en els termes que
preveu la Llei orgànica 1/85, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge. La present autorització, feta en els termes fixats en el present acord, s'entén feta amb
caràcter gratuït. L'Associació del Personal de "la Caixa" s'eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que
pugui fer un tercer de les imatges fora de l'àmbit territorial, temporal i material objecte del present acord.
BENEFICIARIS:
EL BENEFICIARI O EL SEU TUTOR LEGAL MANIFIESTA LA SEVA CONFORMITAT I AUTORITZACIÓ perquè
l'Associació del Personal de "la Caixa" pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, vídeos,
vídeos amb veu, material gràfic, etc. (d'ara endavant "les imatges"), o part de les imatges en les quals el
beneficiari intervé com a model, entrevistat, o participant secundari. Així mateix, autoritzo la comunicació o
cessió de les imatges a terceres persones tant físiques com jurídiques que l'Associació del Personal de "la
Caixa" consideri oportunes, informant-me expressament que en alguns casos per a la cessió es realitzaran
transferències internacionals de dades. En concret, aquestes dades podran ser comunicades a tercers sense
el consentiment del titular. Aquesta autorització s'entén concedida amb un àmbit territorial i temporal ampli,
de manera que l'Associació del Personal de "la Caixa" podrà utilitzar les imatges, o part d’elles, en tots els
països del món sense limitació geogràfica de cap mena. Aquesta autorització no fixa cap límit de temps per
a la concessió ni per a l'explotació de les imatges, o part d’elles, en què aparec, per la qual cosa la meva
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autorització es considera concedida per un termini de temps il·limitat. Aquesta autorització es refereix a la
totalitat d'usos que puguin tenir les imatges, o part d’elles, en les quals aparec, utilitzant els mitjans tècnics
coneguts en l'actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació. Tot això
amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor
en els termes que preveu la Llei orgànica 1/85, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge. La present autorització, feta en els termes fixats en el present acord,
s'entén feta amb caràcter gratuït. L'Associació del Personal de "la Caixa" s'eximeix de responsabilitat sobre
qualsevol ús que pugui fer un tercer de les imatges fora de l'àmbit territorial, temporal i material objecte del
present acord.
ACOMPANYANTS:
LA PERSONA INSCRITA O EL SEU TUTOR LEGAL MANIFIESTA LA SEVA CONFORMITAT I AUTORITZACIÓ
perquè l'Associació del Personal de "la Caixa" pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies,
vídeos, vídeos amb veu, material gràfic, etc. (d'ara endavant "les imatges"), o part de les imatges en què la
persona inscrita intervé com a model, entrevistat, o participant secundari. Així mateix, autoritzo la
comunicació o cessió de les imatges a terceres persones tant físiques com jurídiques que l'Associació del
Personal de "la Caixa" consideri oportunes, informant-me expressament que en alguns casos per a la cessió
es realitzaran transferències internacionals de dades. En concret, aquestes dades podran ser comunicades a
tercers sense el consentiment del titular. Aquesta autorització s'entén concedida amb un àmbit territorial i
temporal ampli, de manera que l'Associació del Personal de "la Caixa" podrà utilitzar les imatges, o part
d’elles, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap mena. Aquesta autorització no fixa cap
límit de temps per a la concessió ni per a l'explotació de les imatges, o part d’elles, en què aparec, per la
qual cosa la meva autorització es considera concedida per un termini de temps il·limitat. Aquesta
autorització es refereix a la totalitat d'usos que puguin tenir les imatges, o part d’elles, en les quals aparec,
utilitzant els mitjans tècnics coneguts en l'actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur, i per a
qualsevol aplicació. Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que
poguessin atemptar al dret a l'honor en els termes que preveu la Llei orgànica 1/85, de 5 de maig, de
protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La present autorització, feta
en els termes fixats en el present acord, s'entén feta amb caràcter gratuït. L'Associació del Personal de "la
Caixa" s'eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les imatges fora de l'àmbit
territorial, temporal i material objecte del present acord.
FORANS:
MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZACIÓ perquè l'Associació del Personal de "la
Caixa" pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, vídeos, vídeos amb veu, material gràfic,
etc. (d'ara endavant "les imatges"), o part de les imatges en què intervinc com a model, entrevistat, o
participant secundari. Així mateix, autoritzo la comunicació o cessió de les imatges a terceres persones tant
físiques com jurídiques que l'Associació del Personal de "la Caixa" consideri oportunes, informant-me
expressament que en alguns casos per a la cessió es realitzaran transferències internacionals de dades. En
concret, aquestes dades podran ser comunicades a tercers sense el consentiment del titular. Aquesta
autorització s'entén concedida amb un àmbit territorial i temporal ampli, de manera que l'Associació del
Personal de "la Caixa" podrà utilitzar les imatges, o part d’elles, en tots els països del món sense limitació
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geogràfica de cap mena. Aquesta autorització no fixa cap límit de temps per a la concessió ni per a
l'explotació de les imatges, o part d’elles, en què aparec, per la qual cosa la meva autorització es considera
concedida per un termini de temps il·limitat. Aquesta autorització es refereix a la totalitat d'usos que puguin
tenir les imatges, o part d’elles, en les quals aparec, utilitzant els mitjans tècnics coneguts en l'actualitat i els
que poguessin desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació. Tot això amb l'única excepció i
limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor en els termes que
preveu la Llei orgànica 1/85, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge. La present autorització, feta en els termes fixats en el present acord, s'entén feta amb
caràcter gratuït. L'Associació del Personal de "la Caixa" s'eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que
pugui fer un tercer de les imatges fora de l'àmbit territorial, temporal i material objecte del present acord.
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