
 
 
 
 
 
 
L’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona i l’Escola de Dansa del 
Centre de Lectura de Reus (autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2000), creiem que una de les funcions que tenim és difondre l’art de la dansa 
entre la ciutadania. Per aquest motiu, s’organitzen mostres, festivals, classes ofertes, etc. 
Amb la intenció de donar visibilitat a tot el que es fa i de donar l’oportunitat a ballarins i 
ballarines aficionats i futurs professionals de pujar dalt de l’escenari. Amb aquest document 
demanem que doneu la vostra conformitat perquè els vostres fills i filles apareguin en vídeos i 
DVDs. Filmats per encàrrec de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura o de l’Associació de 
Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona i que tinguin aquest objectiu. 
 
En / Na__________________________________________________________________ 
amb DNI _________________________________, jo mateix/pare/mare/tutor de l’alumne/a 
___________________________________________________________________________
amb DNI________________________, de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus, 
membre de l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona, 
 
          AUTORITZA 
 
          NO AUTORITZA 
 
 
A la captació i tractament de les dades personals i a l’ús  per part del CENTRE DE LECTURA 
DE REUS, Responsable del Tractament, amb número de CIF G43014604, situat al carrer 
Major, 15 43201 Reus (Tarragona),  telèfon de contacte 977.773.112 i e-mail 
secretaria@centrelectura.cat, de la imatge del seu fill/a exclusivament per la seva inclusió en 
vídeos – dvd’s i/o fotografies divulgatives que estiguin sota la supervisió d’aquesta Entitat, i a 
que després s’exhibeixin en públic, a la página web www.centrelectura.cat i/o en qualsevol 
altre acció promocional que es pugui organitzar, podent revocar aquest consentiment en 
qualsevol moment, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat i oposició, mitjançant escrit al CENTRE DE LECTURA DE REUS a l’adreça abans 
esmentada, aportant fotocòpia de document oficial que l’’identifiqui. Per a  més informació 
sobre aquests drets, pot accedir a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.  
 
Data 
 
Signatura 
 
 
Us recordem: que els enregistraments que els alumnes o acompanyants fan dels festivals de 
dansa, mostres, aules obertes, etc. i, que en moltes ocasions acaben essent penjats a 
Google, Youtube, Facebook, etc., infringeixen la normativa que fa referència als drets d’imatge 
regulats per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge. Aquesta llei deixa molt clar que no es pot fer ús de cap imatge 
sense l’autorització prèvia de les persones interessades. 
 
La direcció de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura 
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