
CESSIÓ DE PRESENTACIONS I IMATGE 

 

 

 

 

 

      Dono de forma gratuïta el meu consentiment per a que la meva participació ............................ 

 ...................................................................................................................................................................................... 

es pugui realitzar mitjançant Webinar el dia ......../......../........... en el marc del/de la (sessió, curs, 

jornada)....................................................................................................................................................................... 

i que pugui ser utilitzada per la Societat a efectes exclusivament interns.   

       En el cas que la ponència sigui objecte d’enregistrament per mitjans audiovisuals, dono de forma 

gratuïta el meu consentiment per ser filmat/fotografiat durant l’acte.  

       Autoritzo que la meva participació pugui ser retransmesa en directe per altres canals de difusió 

i xarxes socials amb objectius, únicament, docents. 

       Autoritzo la publicació de la gravació en el web de la Societat i altres canals de 

distribució/projecció amb objectius docents, per un període de  temps indefinit i a lliure disposició 

de qui vulgui consultar-la.  

Respecte al contingut de la presentació, donat el caràcter i la finalitat exclusivament docent i 

eminentment il·lustrativa de les explicacions d'aquesta presentació, l’autor s’acull a l’article 32 de la 

Llei de Propietat Intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial d'obres alienes com ara imatges, 

gràfics o altre material contingudes en les diferents diapositives (BOE núm. 268, de 5 de novembre 

de 2014 consultable a www.boe.es). Igualment, l’autor manifesta que la informació continguda a la 

presentació garanteix els drets a la privacitat, la intimitat personal i a la pròpia imatge de les 

persones.  

De conformitat amb el què s’estableix en el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 

2016/679/UE, de 27 d’abril, l’informem que les seves dades personals passaran a formar part d’un fitxer de la 

Fundació i Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears que té les següents 

característiques:  

Responsable del tractament: Fundació i Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 

Balears, CIF G-61421418, domiciliada al C. Major de Can Caralleu, 1-7, 08017, Barcelona.  

Delegat de protecció de dades: Es pot adreçar al Delegat a protecciodedadesåcademia.cat 

Finalitat del tractament i període de conservació de les dades: Gestió, preparació i desenvolupament 

del curs/jornada/sessió indicat a l’encapçalament.  

Les seves dades seran tractades mentre duri la formació i les activitats derivades de la mateixa, sense perjudici 

del compliment de les obligacions en matèria de conservació de dades personals.  

Legitimació: La legitimació es basa en la subscripció a la jornada/sessió/curs indicat a l’encapçalament, en el 

compliment de les obligacions legals en matèria de gestió i emissió de la factura, i en el seu consentiment.  

Destinataris: Les seves dades podran ser cedides/comunicades als destinataris següents: a) Administracions 

i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal o qualsevol altra aplicable; b) Empreses 

encarregades del tractament de dades i proveïdors que presten serveis a la Fundació (per exemple,  

proveïdors de serveis informàtics...).  

No es realitzaran transferències internacionals de dades. 

Per a una correcta gestió, agrairíem omplin la totalitat del camps ombrejats 

Nom i cognoms............................................................................................................................................. 

DNI..................................................Correu electrònic.............................................................................. 

 

 

        

http://www.boe.es/


Drets que l’assisteixen: d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat 

de les dades i d’ oposició al fitxer. 

Pot exercitar els teus drets dirigint-se per escrit al responsable del tractament mitjançant el contacte  

especificat en el primer apartat, indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE 

DADES”. 

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció 

de Dades. 

 

 

 

Signat…………………………………………….         

 

Lloc i data: ………………………………….......... 

 

 


