
                                                                                                                                                   

Autorització Drets Imatge Menors d’Edat “Lip Dub La Sagrera” 
Drac i Diables de La Sagrera  

 

A Barcelona, a               de                        de 2012. 

 

Jo,             , 

major d'edat, amb DNI / Passaport número                                                         , essent pare / mare / 
tutor legal del menor              , 

i amb domicili 

 

En el seu propi nom i representació, mitjançant el present document, 

 

MANIFESTO 

Que va participar de forma voluntària a la gravació de l'acte " Lip dub de La Sagrera " titulat "Lip 
dub de La Sagrera" que Drac i Diables de La Sagrera amb NIF G61546151, sense ànim de lucre, 
domiciliada a Martí Molins nº 29 CP 08033 a Barcelona (Spain) produeix actualment. Que, en acord 
amb la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal, familiar i a la 
pròpia imatge autoritza a Drac i Diables de La Sagrera la captació i posterior difusió de la 
intervenció en el projecte així com altres en que hi participi, declarant que les activitats abans 
nombrades, no poden estar considerades com intromissió il·legítima de Drac i Diables de La 
Sagrera en la esfera de la seva intimitat. 

 

L’autorització per l'ús de la gravació de la seva imatge es realitza per productes vinculats amb el 
projecte de Drac i Diables de La Sagrera, sense límit de temps, amb el fi de procedir a la més 
amplia explotació del projecte en que s'incorpori la gravació i els productes derivats del mateix, 
quedant compreses les modalitats d’emissió, transmissió o retransmissió ja sigui electrònica, 
tradicional, digital, a través de merchandising, medis digitals o electrònics, telefonia mòbil, Internet 
i noves tecnologies i qualsevol altre medi d'explotació. 

De la mateixa forma es compromet a guardar confidencialitat respecte de tots i cada un dels 
continguts del PROJECTE i a tot el procés de producció. 

 

I a prova de conformitat, firma el present document en el lloc i data de l’encapçalament. 

 

 
 
 
 
 
(Firma) 


