
 

SOCI 1  Nom    Cognoms    DNI  Data naixement  

Adreça    núm.  pis   porta  CP  Població    

Telèfon fix  Telèfon mòbil  Correu electrònic  

IBAN  ES   -   -   -  -   -  

SOCI 2  Nom    Cognoms    DNI  Data naixement  

SOCI 3  Nom    Cognoms    DNI  Data naixement  

SOCI 4  Nom    Cognoms    DNI  Data naixement  

SOCI 5  Nom    Cognoms    DNI  Data naixement  

 
Autoritzo al Centre Excursionista les Borges - Garrigues a la presa d’imatges meves i de la meva família per il·lustrar materials de difusió. Les 

imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...). La 

distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats del CE les Borges - Garrigues. Aquesta 

autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís 

acordat amb el CE les Borges - Garrigues per a la utilització de la meva imatge o de les persones a qui represento. 

 

 ______ de _____________de 20___ 

 Signatura 

 

 

 

Posem en el vostre coneixement que el responsable de les dades i d’aquestes imatges és el CE les Borges - Garrigues i que, per exercir els drets de 

consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició podeu dirigir-vos a la nostra seu al carrer Catalunya, s/n, 25400 Les Borges Blanques o a 

l’adreça cxborgesgarrigues@gmail.com 

 

✂  ...........................................................................................................................................................................................................................  ✂ 
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