
 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades 
personals facilitades s’inclouran als nostres fitxers de dades personals, el responsable de les quals és l’Institut Català de la Salut. 
La finalitat del fitxer és la complementació estètica del blog ASSIRMN. Les dades que es sol·liciten són adequades, pertinents i 
estrictament necessàries per a la finalitat amb què es recullen i mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a 
la qual han estat cedides. 
La persona interessada pot exercir els seus drets ARCO: dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de 
l’ICS, rectificar-la, si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se al 
correu del blog (assirmn@gmail.com) 

 
Benvolgut senyor, 
Benvolguda senyora, 
 
 
L’Institut Català de la Salut (ICS) ha creat un blog destinat a informar als/les usuaris/es de 
l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) de Metropolitana Nord.  
 
Amb aquest motiu, l’ASSIRMN ha posat a disposició d’usuaris/es la possibilitat de fer-nos 
arribar relats d’experiències relacionades amb el blog, que poden anar acompanyats de 
fotografies originals. 
 
Per aquesta raó, us agrairem que vulgueu tenir l’amabilitat d’autoritzar-nos a reproduir les 
fotografies que ens feu arribar, relacionades amb el vostre relat. 
 
En el cas que concediu la vostra autorització, l’ICS es compromet a no cedir aquestes imatges a 
cap altra empresa, a no utilitzar-les amb cap finalitat comercial i a no incloure-les en cap 
campanya publicitària aliena a la institució. 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 
Institut Català de la Salut 
ASSIR Metropolitana Nord 
 
Sabadell, 
 

Cessió de drets d’imatge 

Nom    Cognoms     DNI 
 
 

Autoritzo l’Institut Català de la Salut perquè pugui reproduir en les seves publicacions 
institucionals (blog ASSIRMN) les fotografies relacionades amb el meu relat de títol: 
_________________________________________________________________________ 
 
Aquesta autorització comporta el compromís de l’Institut Català de la Salut a no cedir les 
imatges a cap altra empresa, a no utilitzar-les amb cap finalitat comercial i a no incloure-les en 
cap campanya publicitària. 
 

Signatura       Lloc i data 
 
 
 
 

Nom del centre       Data de la fotografia 
CAP Sant Fèlix. Ctra. de Barcelona, 473 – Direcció ASSIR 


