
DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR NAI

PAI

TITOR

,

ENDEREZO:

C.P. PROVINCIA

DO MENOR DE ANOS

DATOS DO PROGRAMA OU RETRANSMISIÓN

NOME DO PROGRAMA:

DATA GRAVACIÓN: LUGAR GRAVACIÓN:

CONTIDO DA AUTORIZACIÓN

1.-

2.-

3.-

4.-

En , a de de

Asdo.:
(Representante legal do menor)

AUTORIZACIÓN DOS REPRESENTANTES LEGAIS DOS MENORES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS E/OU RETRANSMISIÓNS DE 

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

D/Dª

D.N.I. TLFNOS.:

nº

Protección de datos persoais. Ao abeiro do disposto na Lei orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter persoal, a persoa asinante da presente autorización e con respecto aos datos persoais que 
figuran nela, declara que antes de facilitalos foi informado/a por TVG, S.A. sobre os extremos 
establecidos en dita Lei que figuran impresos no reverso.

Cesión de dereitos. A persoa asinante autoriza expresamente a TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. a 
comunicar, reproducir e distribuír publicamente por televisión a imaxe derivada da intervención do menor 
no programa antes descrito ou reproducila en formato de vídeo doméstico, vídeo-láser, DVD e calquera 
outro formato semellante, así coma por procedementos informáticos de redes de telecomunicación para 
todo o mundo e polo tempo máximo sinalado polas leis ata a súa entrada no dominio público.

Cumprimento da normativa en materia preventiva. A persoa autorizante manifesta que foi 
informado/a dos riscos específicos que implica a execución da actividade, segundo o establecido na 
lexislación en materia preventiva.
Autorizacións legais. O representante legal manifesta ter as autorizacións legais pertinentes.

Asdo.: D/Dª
(O menor se ten suficente xuízo)



INFORMACIÓN FACILITADA  AO/Á AUTORIZANTE SEGUNDO O DISPOSTO NA LEI ORGÁNICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

Que os datos recadados por Televisión de Galicia, S.A., en adiante TVG, S.A., serán 
incorporados nun ou varios ficheiros, automatizados ou non, dos que é responsable 
TVG, S.A., con domicilio en Santiago de Compostela (A Coruña/España), no Centro de 
Produción de Programas, s/n, onde poderá exercitar en todo momento os dereitos de 
acceso, rectificación e cancelación.

Que a sinatura do presente documento polo/a asinante significa que consente, expresa 
e irrevogablemente, o tratamento dos seus datos persoais coa finalidade de proceder á 
execución da actividade concertada, estando facultada a TVG, S.A. Para realizar as 
accións de difusión e promoción que estime convenientes, en calquera medio e 
formato, inclusive a través de internet ou vía satélite.

Televisión de Galicia, S.A. dispón das medidas de seguridade para que da mellor 
maneira posible se garanta a seguridade e confidencialidade destes datos.


	MENORES

