
                                                                                                      

Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document, en base a la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya 
i el RD 1791/2010 Estatut de l'estudiant universitari. TecnoCampus, és l'únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei 
i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu. El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. 
No hi ha transferència internacional ni decisions automatitzades ni perfils. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets  
d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes establerts en la legislació  vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de dades en Gestió 
Acadèmica del TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), Tel. 93.169.65.01 Fax 93.169.65.05. info@tecnocampus.com 
http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal. 
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CESSIÓ DRET D’IMATGE I VEU 
(Emplenar amb lletra ben clara) 

DADES DE L’ESTUDIANT 
 

Nom i cognoms :       

D.N.I:       
 

 

☐ 
 

☐ 

 
MÀSTER EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
MÀSTER EN CRONICITAT I DEPENDÈNCIA 
 

 
 

Abast de l'autorització: Durant tota la permanència a TecnoCampus i actes o esdeveniments posteriors relacionats. 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, sobre el 
Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 

Sol·licitant-me TecnoCampus, autorització d’ús del meu DRET D’IMATGE i VEU, per a difondre amb caràcter educatiu (classe, 
laboratori, premis, esdeveniments i d’altres actes relacionats - dins i fora del Campus), a qualsevol país del món, documents 
fotogràfic, veu i videogràfic, en edicions impreses, digitals en internet i altres mitjans, publicitat, premis, fires, esdeveniments, salons 
i material promocional. 
 

Admeten únicament aquesta difusió, amb finalitat no comercial, sense demanar cap pagament ni retribució a canvi, amb caràcter 
docent per a la finalitat de promocionar o d’informar dels estudis universitaris que s’imparteixen a TecnoCampus; i acceptant que 
TecnoCampus no té cap obligació d'usar el meu document fotogràfic, veu i videogràfic i indicant que incondicionalment, eximeixo i 
allibero a TecnoCampus de qualsevol reclamació i responsabilitat, produïdes per la meva actuació en els documents fotogràfics, veu 
i videogràfics. 
 

Sol·licitant-me TecnoCampus, autorització per la cessió de la meva imatge i veu a d’altres Administracions Públiques, Universitats i 
tercers relacionats, amb la finalitat de fer-ne el tractament corresponents (carnets, premis, justificacions legals i administratives, 
etc.), sempre i quan totes les parts preservin la meva intimitat. 
 

Marcar el checkbox, si accepta expressament que TecnoCampus capti la seva imatge i veu en documents fotogràfics i 

videogràfics a l’interior de classe i laboratori, amb caràcter docent ☐ . 
(Si no autoritza, serà la seva responsabilitat posar-se voluntàriament davant de mitjans de captació i/o físicament sortir dels 
locals i llocs de gravació). 
 

A més, em comprometo, a que si jo faig documents fotogràfics, videogràfics o sonors en les instal·lacions de TecnoCampus, 
compliré amb la normativa de Protecció de dades, honor i intimitat, i Propietat intel·lectual de tercers afectats. 
 

TecnoCampus, en tot moment, em permet exercir els meus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes 
establerts en la legislació vigent, dirigint-me a Gestió Acadèmica de TecnoCampus. 
 

Mataró,       de/d’       de 20      

Signatura de l’estudiant: 

mailto:info@tecnocampus.com,
http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal

