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Cessió de Dades 
 

Jo ……………………………………...........………………… major d’edat amb DNI: ………………..........… 

 

MANIFESTO: 

 

1. Que desitjo aportar dades a l’Associació El Llibre de la Vida, mitjançant una 

entrevista o una enquesta que em farà ............................................................ 

i/o aportant documents o arxius de text, d’imatge fixa o en moviment o 

d’àudio. 

 

2. Que autoritzo expressament a ............................................................................. 

per a que enregistri l’entrevista i em pugui fer alguna fotografia durant la 

mateixa i que aquest material es pugui utilitzar en els mitjans de comunicació 

de l’Associació El Llibre de la Vida on i off-line. 

 

3. Que autoritzo a que els documents aportats a l’Associació El Llibre de la Vida es 

puguin utilitzar per la seva difusió on i off-line, sempre que no hi hagi implícit 

cap guany econòmic. 

 

4. Que en el  cas de que aquests documents es volguessin fer servir per terceres 

persones o del seu ús se’n desbranques algun guany econòmic caldria 

l’aprovació del responsable que signa aquest document. 

 

5. Que l’Associació El llibre de la Vida s’ha compromet a incloure les meves dades 

en qualsevol dels documents cedits o enregistrats. 

Afirmo que aquesta autorització és absolutament voluntària i que no respon a cap 

interès econòmic i, perquè així consti, signo aquest document: 

 

 

 

 

 

 

Sr/Sra  ..........................................................   Signatura 

 

Data  ....................................... 
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FITXA PERSONAL 

 

Nom:   ………………………………………………………………………………………… 

 

Adreça: ………………………………………………………………………………………… 

 

Telèfon: ………………………………………………………………………………………… 

 

Mail:  ………………………………………………………………………………………… 

 

Altres:  ………………………………………………………………………………………… 

 

• Les dades de caràcter personal seran tractades i incorporades a un fitxer 

propietat de l’Associació El Llibre de la Vida, d’acord amb el que es disposa als 

articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal. 

 

Breu explicació del material aportat: 

 

............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Signatura responsable de l’ Associació El Llibre de la Vida 


