
CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE DOS PARTICIPANTES NOS DÉPORCAMPUS

O Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. (en adiante indistintamente RC Deportivo ou RCD), fomenta a práctica 
deportiva e máis concretamente a práctica do fútbol, mediante os adestramentos, a participación en competicións 
federadas, a participación en competicións amigables e a organización e participación en diversas actividades 
formativas e lúdicas. Entre estas últimas atópanse os DÉPORCAMPUS.

Todo iso co firme compromiso de atender as necesidades formativas a nivel deportivo, académico e en valores de 
todos os xogadores que forman parte de cada un dos seus equipos, así coma dos nenos e nenas da súa contorna 
social e área de influencia. 

Por iso, o RC Deportivo realiza difusión de información e publicidade a través de calquera medio escrito, prensa, 
televisión, radio e resto de medios de comunicación tradicionais así como a través da páxina web 
http://www.rcdeportivo.es, ou outras que o RC Deportivo puidese manter ou coas que puidese ter relación, e nas 
redes sociais tales como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter e demais medios que poida ofrecer Internet. 

A tales efectos, o RC Deportivo realiza as oportunas gravacións de vídeo e fotografías durante o desenvolvemento 
das distintas actividades ou permite aos medios de comunicación debidamente acreditados que poidan realizar o seu 
labor informativo cos participantes nas súas actividades como protagonistas. En todo caso, as relacións con 
profesionais e empresas de comunicación alleas ao RC Deportivo xestiónanse sempre a través do Departamento de 
Comunicación do Club e da Dirección Deportiva da Canteira para autorizar expresamente a realización de calquera 
tipo de reportaxe, entrevista, publicación de datos estadísticos, etc.

De conformidade á lexislación vixente, en relación á protección do dereito á honra, protección de datos de carácter 
persoal, intimidade e propia imaxe dos menores de idade na utilización de imaxes dos menores en medios de 
comunicación é preceptiva a autorización dos seus representantes legais. 

A tal fin a presente autorización que en ningún caso implica un menoscabo ou deterioración da honra, dereito de 
imaxe ou reputación nin é contraria aos intereses do menor, ten como obxectivo solicitar por escrito o consentimento
expreso do representante legal do menor, aos fins e usos indicados, de conformidade coa normativa vixente.

Sendo consciente de todo o anterior de maneira expresa e inequívoca e salvo que marcase expresamente a casa 
NON na autorización do formulario de inscrición do site www.rcdeportivo.es/deporcampus, vostede autoriza ao Real 
Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., con domicilio na Praza de Pontevedra, 19 1º, 15003 A Coruña, á captación, 
gravación ou fixación da imaxe e voz durante o desenvolvemento da actividade que o seu fillo/menor de idade ao seu
cargo participa, cedendo así mesmo o dereito para reproducir total ou parcialmente a súa imaxe e/ou voz a través de 
calquera procedemento e/ou medio, tanxible ou intanxible, en liña ou off-line en calquera forma de comunicación que
o RC Deportivo puidese utilizar autorizando expresamente os usos publicitarios das imaxes nas que o seu fillo/menor 
de idade ao seu cargo apareza, sen que por iso realícese ningún menoscabo ou deterioración da súa honra, dereito 
de imaxe ou reputación nin ser contrario aos seus intereses. O prazo de cesión dos dereitos de imaxe e voz será por 
tempo indefinido e sen límite no seu ámbito territorial. 

Todo iso aos fins expostos e en proba da súa conformidade expresa e inequívoca na poboación e datas indicadas a 
continuación e cos datos que vostede fixo constar como pai, nai ou titor legal no formulario de inscrición do 
DÉPORCAMPUS.
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