Autorització d’enregistrament i difusió d’intervenció
El Sr./la Sra.
, amb
DNI/passaport núm.
, que participarà a la creació del producte MediaTIC
______________________________________________ realitzat per Escola
Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya, autoritza aquesta universitat a enregistrar la
seva intervenció d’acord amb les condicions següents:
1.

La Universitat Politècnica de Catalunya pot enregistrar la imatge i la veu del
sotasignat/de la sotasignada durant la seva intervenció, així com copiar-les
en un altre suport, amb finalitats de conservació o difusió.

2.

La Universitat Politècnica de Catalunya pot difondre, publicar o comunicar
l’enregistrament, de manera íntegra o parcial, amb finalitats de recerca i
suport o il·lustració de la docència.

3.

El sotasignat/la sotasignada autoritza la difusió de l’enregistrament
mitjançant la llicència creative commons següent o una altra de similar:
Reconeixement · No comercial · No permet obres derivades
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

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 20

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 dades personals enregistrades dura
nt la vostra intervenció es tractaran i s’incorporaran al fitxer de PERSONAL de la UPC amb l’objectiu de gestionar i
difondre correctament les activitats formatives dutes a terme amb la vostra col·laboració. Tanmateix, us informem que
podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Barcelona, amb domicili a C/ Jordi Girona 1-3, Campus Nord, Edifici C2. Telèfon 93 401 69 00

