
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Nom i llinatges

Adreça electrònica

Adreça de residència

DNI

Autorització parental (en cas que a la fotografia hi aparegui un/una menor)

Opticaigua. Full d’inscripció

RS-009-C01

Declaro

 - Que sóc l’autor/a de la fotografia presentada al Concurs Fotogràfic OPTICAIGUA.
 - Que la fotografia presentada no ha estat premiada en un altre concurs o certamen.

Autoritzo

 - A EMAYA a fer ús de la fotografia (publicacions, exposicions, etc.) que lliuro per a participar en el 
Concurs Fotogràfic OPTICAIGUA.

Telèfon de contacte

D’acord amb el disposat en l’Art. 5 i 8 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i l’Art. 12 del 
RD 1720/2007 l’afectat o afectada accepta que la fotografia i les dades personals que facilita siguin 
recollits i tractats en un fitxer titularitat de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. (EMAYA), 
amb domicili en el C/ Joan Maragall 3, 07006 Palma; amb la finalitat de gestionar i desenvolupar el 
conjunt d’accions que engloben el concurs de fotografia Opticaigua, així com realitzar comunicacions 
de caràcter intern i extern amb fins promocionals i publicitaris del citat concurs promogut per EMAYA.
Així mateix, presta el seu consentiment per a que EMAYA cedeixi aquestes imatges als mitjans de 
comunicació amb els que treballa, amb la mateixa finalitat per la que foren recollides les fotografies.
L’afectat o afectada podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, dirigint-se personalment a la seu social d’EMAYA, per via postal en la direcció 
anteriorment indicada, o bé a través d’un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identi-
ficant-se correctament.

SignatData

Títol de la fotografia presentada

Nom i llinatges dels pares/mares

Nom i llinatges del/la menor

Autoritzem a EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, a exposar la fotografia presentada al Con-
curs Fotogràfic OPTICAIGUA, on apareix el/la nostre/a fill/a, al web del concurs i en una exposició pública 
amb motiu de la finalització del Concurs Fotogràfic OPTICAIGUA, esdeveniment de caràcter lúdic i educatiu.

DNI

Signatures dels pares/mares


