
 
 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN NA ACTIVIDADE MARATÓN DE 
LECTURA 2020 DEDICADO A CARVALHO CALERO  

 
D./Dª. _______________________________________________________________,  
 
con DNI: __________________________________ 
 
 
- AUTORIZO, nos termos contemplados na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de 
Protección de Datos de Carácter Persoal, e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de 
Protección de Datos. Persoais e garantía dos dereitos dixitais, á Fundación Eugenio Granell: 
 
- A edición, exhibición, publicación e distribución pública por calquera medio legal, incluíndo as 
redes sociais e páxina web, titularidade da Fundación Eugenio Granell,  da miña imaxe e/ou voz 
enviado, para  a participación e difusión da actividade da Fundación Eugenio Granell “Maratón 
de lectura 2020” dedicado a Carvalho Calero. 
 
- A presente autorización,  non ten data de expiración nin se restrinxe a límite xeográfico algún 
en canto a distribución e/ou reprodución da miña imaxe e/ou voz enviado.  
 
- Certifico tamén que teño a  potestade de conferir os dereitos antes mencionados e que o 
exercicio destes non infrinxen os dereitos de propiedade intelectual ou de  imaxe de terceiros. 
Recoñezo que esta autorización non supón pago nin retribución incluíndo regalías ou outras 
compensacións resultantes do seu uso. En consecuencia, calquera outra utilización ou 
divulgación de miña imaxe e/ou voz distinta das anteriormente descritas, precisará da miña 
autorización por escrito, con expresa mención do medio e ámbito de difusión e calquera outra 
circunstancia que puidera  incidir no outorgamento da mesma. 
 
 
 
E  para que así conste, emito a presente autorización en…………………………....................., a 
..…...de…….……………..… de 2020. 
 
 
Asdo.......................... 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Os datos incorporados ao presente documento pasarán a formar parte dun ficheiro coa finalidade da 
adecuada xestión das imaxes destinadas ás súas publicacións de carácter informativo e divulgativo, responsabilidade da 
FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL, provista de CIF G15549306, con domicilio social en Pazo de Bendaña s/n Praza do Toral 
15705, de Santiago de Compostela, coa finalidade da adecuada organización e desenvolvemento da actividade á que se refire a 
súa autorización. 
Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a súa solicitude por escrito asinado e 
achegando fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente á FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL ao enderezo xa 
sinalado. 
 
 

Fundación Eugenio Granell. Praza do Toral. 15705 Santiago de Compostela   
Tel. 981 572124 / 981 576394     Fax 981 564069     www.fundacion-granell.org 


