
AUTORITZACIÓ A SBD D’ENREGISTRAMENT I DIFUSIÓ D’INTERVENCIÓ 
 
 
En/na _________________________________________________________________________________, amb 

DNI/passaport núm. _______________________, que intervindrà en el marc de les ______________________ 

_____________________________________organitzades per_______________________________________, 

autoritza a la Universitat Politècnica de Catalunya l’enregistrament de la seva intervenció d’acord amb les 

condicions següents: 

 
1.- La Universitat Politècnica de Catalunya podrà enregistrar la imatge i la veu de la persona sotasignant durant 
la seva intervenció, així com copiar-les en un altre suport, adaptar-les o transformar-les amb finalitats de 
conservació o difusió. 
 
2.- La Universitat Politècnica de Catalunya podrà difondre, publicar o comunicar l’enregistrament, de forma 
íntegra o parcial, amb finalitats de recerca i suport o il·lustració de la docència. Per a aquestes finalitats la 
persona sotasignant cedeix de forma no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació que 
li corresponen com a autora. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya podrà portar a terme la difusió, publicació o comunicació de 
l’enregistrament per qualsevol mitjà, inclòs Internet 
 
3.- La persona sotasignant autoritza la difusió de l’enregistrament mitjançant la llicència Creative Commons 
següent o una altra de similar: 
 
[trieu una opció] 
 

(  ) Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual [permet fer obres derivades] 
 
(  )  Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada [no permet fer obres derivades] 
 
(   ) sense aplicació de cap llicència CC 
[les condicions d’ús de l’enregistrament són únicament les permeses per la Llei de propietat 
intel·lectual (BOE núm. 97, de 22/4/1996)]  
 
Aquestes llicències autoritzen, en tot cas: la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra 
per qualsevol persona sempre i quan se n’esmenti l’autoria i es faci per a usos no comercials. 

 
4.- La universitat es compromet a vetllar per la seguretat de les dades enregistrades i a aplicar-los les mesures 
de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
Barcelona, _________________________,  ______ de __________ de 201__ 
 
Signatura: 
 
 
 
 
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter 
personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquesta autorització seran tractades i 
quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per dur a terme una gestió correcta de la 
prestació de serveis bibliotecaris. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició davant del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb domicili a: Campus Nord UPC, edifici TG. C/Jordi 
Girona, 31. 08034 Barcelona, a l'adreça de correu electrònic: info.biblioteques@upc.edu.  
Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics oportuns i 
necessaris, i amb la finalitat de garantir la correcta prestació dels serveis autoritzats. Aquest consentiment podrà ser 
revocat en qualsevol moment. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=2&vd=&p=20141105&acc=Elegir
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=2&vd=&p=20141105&acc=Elegir
mailto:info.biblioteques@upc.edu

