
 
 
 

 
 
 

AUTORITZACIÓ DE CAPTACIÓ FOTOGRÀFICA I/O D’ENREGISTRAMENT 
D’IMATGES PERSONALS 

 
 

 
 

En/na _______________________________________________________________________ amb 

DNI/passaport núm. ______________________________________________, autoritza a la 

Universitat Politècnica de Catalunya la captació per fotografia, enregistrament o qualsevol altre 

procediment de la seva imatge i/o veu d’acord amb les condicions següents: 

 

1.- La Universitat Politècnica de Catalunya podrà captar per fotografia, enregistrament o qualsevol 

altre procediment la imatge i/o veu de la persona sotasignant en els espais de la pròpia universitat 

(campus, centres docents, biblioteques, ...), així com copiar-les en un altre suport, adaptar-les o 

transformar-les amb finalitats de conservació i/o difusió. 

 

2.- La Universitat Politècnica de Catalunya podrà reproduir, difondre, publicar o comunicar per 

qualsevol mitjà (inclòs Internet) i de forma íntegra o parcial les fotografies i/o enregistraments on 

apareguin la imatge i/o veu de la persona sotasignant, les quals s’utilitzaran exclusivament amb 

finalitats de difusió dels serveis universitaris i sense fer-ne, en cap cas, un ús comercial. 

 

3.- La universitat es compromet a vetllar per la seguretat de les dades enregistrades i a aplicar-los les 

mesures de seguretat establertes a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

 

 
Barcelona, _________________________,  ______ de __________ de 201 
 
 
Signatura: 
 
 

 

 

 

En signar aquest document,  dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter 
personal recollides en aquest formulari, tal com es descriu a taula de la part posterior d'aquest imprès, que 
he llegit. 

 

 



Informació i accés a les dades personals 

Responsable del 
tractament 

Universitat Politècnica de Catalunya.  
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 
C/Jordi Girona, 31 (Edifici K2M, Planta S1, Despatx S103-S104, Campus Nord). 08034 
Barcelona 
Telèfon: +34 93 401 58 28 
info.biblioteques@upc.edu 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Universitat Politècnica de Catalunya 
proteccio.dades@upc.edu  
Més informació a: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-
europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades   

Finalitat del 
tractament 

[F11.1.]  Captació i emmagatzemament d’imatges de les persones físiques identificades 
o identificables que accedeixen a les instal·lacions de la UPC.  

Més informació a: https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-
personals/F11.1  

Legitimació Consentiment.   

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal. 

Drets de les persones 

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al 
tractament. Portabilitat de les dades.  

Més informació a: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-
europea-de-proteccio-de-dades/drets  

Termini de conservació 

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra 
política de conservació.  

Més informació a: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-
europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-
personal  

Reclamació 
Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació 
davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat 
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