CONSENTIMENT PER L’ÚS I LA CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I DRETS D’EXPLOTACIÓ
El/La senyor/a ..................................., major d’edat, amb DNI / NIF / NIE / passaport número
................................... i domicili a ..........................................................................................................................
(adreça / localitat / país),
(Si és menor d’edat):
El/La senyor/a ..............................., major d’edat, amb DNI / NIF / NIE / passaport número ...................................
i domicili a ................................................ (adreça / localitat / país), pare / mare / tutor o tutora de
................................................., menor d’edat, amb DNI / NIF / NIE / passaport número ................................... i
domicili a ................................................ (adreça / localitat / país), actuant en nom i representació del menor
d’edat,
AUTORITZA A
Nom i cognoms de l’estudiant.........................................................................................................,
DNI............................................................., per:

amb

1. El registre fotogràfic (captura i fixació) de la seva imatge, i el tractament i processament d’aquesta imatge
feta amb ocasió de la participació en el Concurs fotogràfic l’Art de Tenir Cura organitzat per l’Escola
d’Infermeria EUI-Sant Pau en el marc de la campanya Nursing Now i l’any de les infermeres i llevadores
declarat per la OMS, per a la seva divulgació i correcta preservació.
2. La cessió de la fotografia a l’Escola d’Infermeria EUI-Sant Pau, qui podrà fer ús d’aquestes imatges per a
qualsevol finalitat docent, editorial, comercial o de difusió pròpia mitjançant qualsevol canal de comunicació
social o corporatiu o material de difusió (per exemple, promocionar cursos, publicació d’articles, tríptics,
etc.).
3. La reproducció, distribució, comunicació pública i visualització de la fotografia esmentada, o parts
d’aquesta, sense règim d’exclusiva, utilitzant els mitjans tècnics i suports coneguts en l’actualitat, en concret
els suports audiovisuals i electrònics, inclòs internet, i en qualsevol país sense limitació geogràfica
La present cessió és a títol gratuït, no hi ha contraprestació a canvi de la cessió dels seus drets d’imatge. La
cessió dels drets d’imatge i la seva autorització són concedides per un termini de temps indefinit sense perjudici
del dret de revocació que recull l’article 2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
La publicació, reproducció i difusió de les imatges mitjançant els suports esmentats complirà amb el que disposa
la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge i, en el cas de menors d’edat, amb l’article 4 de la Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del
menor.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i el
Reglament General de Protecció de Dades, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau com a responsable del tractament, d’acord amb l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades,
en direcció al c/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona i CIF G59780494, sent la direcció del seu
delegat de Protecció de Dades dpd@santpau.cat que les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat
descrita anteriorment, sent necessari el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals, d’acord
amb l’article 9.1.a) del RGPD. Les seves dades únicament seran tractades per departaments d’acord amb les
seves funcions i competències, en relació a la finalitat mencionada anteriorment.
Les seves dades seran conservades durant el període de temps que sigui necessari d’acord amb la finalitat
perseguida, sol•liciti la seva supressió, així com durant el temps necessari per complir obligacions legals.
Vostè pot accedir a les seves dades, sol•licitar la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol•licitar la
limitació, enviant la seva sol•licitud per escrit a la Secretaria de l’EUI , amb direcció C/ Sant Antoni Maria Claret,
167 - 08025 de Barcelona. adjuntant una fotocòpia del vostre DNI o document acreditatiu de la vostra identitat.
En cas que, en algun moment, consideri que s'han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació dirigida a
la APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
Barcelona, ....... de/d’ ........................ de ...........
Signatura. Nom i cognoms

