
AUTORIZACIÓN PARA A PARTICIPACIÓN NO CONCURSO 

“Fotografías pola igualdade – IV edición” 

www.fotografiaspolaigualdade.fanpacompostela.gal 

D./Dª __________________________________________, con DNI _________________, e con 
domicilio na rúa__________________________________________ , como titor/a legal do/a 
menor de idade______________________________________________ ou como maior de 
idade participando en nome propio, mediante este documento: 

1.º AUTORIZO a participación na actividade IV Concurso Fotografías pola Igualdade.

2. º AUTORIZO ao tratamento dos datos persoais propios e, no seu caso, do/a menor
participante, tal como constan no presente documento, para a xestión e difusión do
mencionado concurso e dos seus resultados por parte da FANPA COMPOSTELA.

3º AUTORIZO a utilización da imaxe de todas as persoas que aparecen na fotografía que 
presento ao concurso, e fágome responsábel de ter obtido previamente o permiso de todas elas 
ou das súas titoras ou titores legais, para poder utilizar esas imaxes en calquera das actividades, 
páxinas ou medios de comunicación nas que se difunda este concurso e os seus resultados. 

4.º RESPONDO ante a FANPA COMPOSTELA sobre a autoría e orixinalidade da obra presentada 
no concurso, declarando que a persoa participante  ten a autoría exclusiva dos dereitos de uso 
e explotación da obra. Tamén de forma gratuíta cedo os dereitos de comunicación pública e 
reprodución da obra presentada no concurso á FANPA COMPOSTELA, para que leven a cabo 
cantas accións promocionais e de difusión do Concurso FOTOGRAFIAS POLA IGUALDADE 
consideren.

5.º AUTORIZO que o nome da persoa participante apareza nos materiais informativos e 
promocionais, xa sexan impresos ou dixitais, que a FANPA COMPOSTELA decida utilizar en 
relación a este Concurso.

En Compostela, a ___ de __________________ de 2022. 

Asdo. 

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como no disposto 

no Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos e demais lexislación concordante, informámoslle de que os seus datos 

persoais figuran nun ficheiro automatizado, cuxa responsabilidade é da FANPA COMPOSTELA con enderezo postal a efecto de 

notificación en Rúa Estocolmo, 8, baixo, 15707 Santiago De Compostela. Os datos persoais que temos no noso poder están protexidos 

pola nosa Política de Privacidade, e só serán empregados para os fins propios da nosa actividade. Os datos non se cederán a terceiros, 

agás dos casos en que exista una obriga legal. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión 

e/ou portabilidade debe enviar un correo electrónico a anpascompostela@gmail.com  indicándonos a opción que desexa realizar. 

http://www.fotografiaspolaigualdade.fanpacompostela.gal/
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