
 
Don/ Dona                                                                                 

con DNI                                  en nome propio ou en  representación de                                                      

                                                                               con DNI / CIF                         

 

SOLICITA 

A utilización de fotos do Banco de Imaxes Público da Deputación Provincial 

de Lugo deindicar localizacións solicitadas) 

 

 

 

 

co fin de (indicar o uso das imaxes)  

 

 

 

Polo que se acorda as seguintes clausulas: 

1.- A persoa solicitante será responsable do cumprimento das cláusulas de 

cesión das fotografías. 

2.--A cesión das fotografías do banco de imaxes da Deputación Provincial 

de Lugo realizase de xeito gratuíto. 

3.- Non se lle permitirá a cesión a uns terceiros das mesmas. 

4.-As fotos cedidas non poderán ser modificadas nin tratadas 

dixitalmente, só estarán permitidas tales accións cando sexan necesarias 

por motivos de maquetación en libros e/ou folletos. 

5.-O uso das fotografías nas redes sociais ten que ir acompañado da 

etiqueta da conta do Servizo de Turismo da Deputación de Lugo e a 



 
mención da pertenza das mesmas ao Banco de Imaxes da Deputación de 

Lugo. 

6.-O uso das fotografías nas publicacións en papel ou dixitais deben ir 

acompañadas dunha mención expresa onde se sinale que dita imaxe 

pertence ao Banco de Imaxes da Deputación de Lugo. 

7.-O uso das fotografías por parte de será por tempo ilimitado ou ata que 

exista renuncia expresa por calquera das dúas partes. 

8.- O/A responsable comprométese a facer un uso das fotografías acorde 

aos obxectivos promocionais e divulgación do patrimonio da provincia de 

Lugo eximindo ao organismo provincial de calquera responsabilidade 

derivada do uso que puidese facer o beneficiario. 

9.-O incumprimento das cláusulas anteriormente sinaladas suporá a fin da 

cesión para o seu uso das imaxes. 

 

En                    ,                      de                                 do                   

 

Sinatura 



 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS 

Responsable DEPUTACIÓN DE LUGO 

Finalidade Xestión das solicitudes de cesión de imaxes procedentes do banco de imaxes da Deputación 

Lexitimación 
6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a 

aplicación a petición deste de medidas precontractuais 

Destinatarios Non están previstas 

Dereitos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e 

portabilidade dos datos 

Procedencia O propio interesado ou o seu representante legal 

 

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:  
http://www.deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/solicitudes_banco_imaxes 

 

http://www.deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/solicitudes_banco_imaxes

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 


