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Ajuntament • de Terrassa

PROTECCIÓ DE DADES l AUTORITZACIÓ IMATGE
D'acord amb el que s'estableix a l'articles 6 de la Llei orgarnca 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de dades personals i garantia del dret digital, s'informa a la persona
interessada que mitjançant el present formulari dona el seu consentiment al tractament de les
dades personals facilitades al tràmit d'inscripció, que seran tractats pel servei de
Participació Ciutadana, titularitat de l'Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de promoure
l'accés i la participació de la ciutadania en els actes i processos participatius promoguts per
l'Ajuntament, així com la seva gestió i seguiment.
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l'article 18.1 de la Constitució
Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge, consent expressament i autoritza a l'Ajuntament de Terrassa, a la
captació i ús de la seva imatge, i en cas de recollir també la veu en alguna gravació puntual, a
la imatge i la veu, i difondre-les dins el marc del procés participatiu de la Sindicatura de
Greuges de Terrassa junt amb el seu nom, cognoms i projecte aportat, tant al web municipal, al
web Terrassa Participa, a les xarxes socials utilitzades pel propi Ajuntament, a la televisió i/o
ràdio, o d'altres mitjans de comunicació, com també mitjançant impresos, fulletons, díptics, que
siguin necessaris per la difusió i promoció del propi esdeveniment.
Tanmateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat de les
dades, limitació o oposició al tractament mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, adreçantvos al correu electrònic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d’atenció a la
ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa.
Trobareu més informació sobre la nostra política de protecció de dades a http://www.terrassa.cat/
ca/protecciodades
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