A ___________________________________________, el ___ de _________de 2019.

El/La sotasignant, senyor/a _____________________________________________, amb DNI
número ________________, actuant en la seva condició de pare/mare o tutor legal del
menor______________________, de____ anys d’edat i sotmès a la seva pàtria potestat,

MANIFESTA
1. Que autoritza expressament la seva participació en l’enregistrament de la producció
audiovisual de televisió titulada Pica Lletres, realitzada per part de BLEBA 30 S.L. en
col·laboració amb la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, com a concursant o públic.
2. Que abans de la signatura d’aquest document ha rebut de BLEBA 30 S.L. la suficient
informació en relació al contingut i característiques de l’esmentada producció, i la
finalitat de l’enregistrament, essent aquest acceptat sense limitacions.
3. Que autoritza la captació i l’enregistrament de la seva imatge, i cedeix de forma
expressa, inequívoca, sense limitació en el temps i de forma gratuïta a BLEBA 30 S.L. i
a la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL els seus drets d’imatge, exclusivament, per a la
seva fixació al programa esmentat i la posterior explotació del mateix en la forma i
condicions previstes a la legislació vigent, i en especial per a l’exercici dels drets de
reproducció, comunicació pública, transformació i distribució en tota mena de suports,
mitjans i sistemes de comunicació sense limitacions temporals ni territorials.
4. Que ha llegit, ha entès i accepta íntegrament els termes d’aquest document sense
reserves.
I perquè així consti, signa la present al lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Sr/Sra.
DNI.

Avís sobre protecció de dades: Les dades personals que proporciona a aquest document i que proporcioni
successivament s’integraran en un fitxer de dades personals de BLEBA 30 S.L., amb domicili a Carrer Muntaner 261
Ent. 1a 08021 Barcelona. Vostè autoritza l’ús d’aquestes dades per part BLEBA 30 S.L., amb l’única finalitat de
gestionar l’autorització d’ús de la seva imatge, objecte del present document, i de la gestió dels possibles premis que es
poguessin atorgar fruit de la seva participació al programa. BLEBA 30 S.L. podrà cedir les seves dades exclusivament a
aquells tercers necessaris i amb l’única finalitat de possibilitar la producció del programa. Podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la normativa vigent de protecció de dades,
adreçant-se a BLEBA 30 S.L., al domicili indicat.

