
 

 

 

                        Ens local:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              

 

 

 

 

...................................................................................................... major d'edat i amb plena capacitat 

legal d'obrar, amb DNI núm.  .............................. , AUTORITZO a la Diputació de Barcelona, amb 

CIF P-0800000-B, a captar i utilitzar les imatges fotogràfiques i audiovisuals en què aparec en 

relació amb la implantació dels “Serveis de suport a la transformació digital SeTDIBA”, que la 

Diputació ofereix als ens locals de la seva demarcació en el marc del Catàleg de serveis. 

 

Així mateix DECLARO: 

 

1. Que cedeixo lliurement i voluntàriament a la Diputació de Barcelona, amb caràcter gratuït i 

en els termes més amplis admesos en dret, la difusió de les imatges esmentades en 

qualsevol acte de la Diputació i a través de qualsevol mitjà inclosos, entre d’altres, 

materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials relacionats amb 

el projecte SeTDIBA. 

  

2. Que renuncio expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a la Diputació de 

Barcelona per l'ús de les imatges, de conformitat amb aquesta autorització. 

 

3. Que la Diputació de Barcelona haurà d'atenir-se en tot moment de l’ús i tractament de les 

imatges de manera adequada i respectuosa d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de 

maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge. 

 

Se m’INFORMA i ATORGO CONSENTIMENT: 

 

Les dades personals recollides seran tractades per la Diputació de Barcelona amb les finalitats de 

gestionar els serveis i fer-ne difusió. Donades les característiques dels llocs on es publiquen les 

imatges i dades relacionades, poden ser visibles de manera indefinida i ser reutilitzades per tercers. 

 

Les fotografies i altre material audiovisual objecte d’aquesta autorització seran arxivats de manera 

indefinida en el fons documental de la Diputació de Barcelona, al seu Arxiu històric. No obstant, es 

pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al seu tractament i resta de 

drets a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-

dades/default.asp o presencialment a les oficines del Registre https://www.diba.cat/web/registre/. 

 

La Diputació de Barcelona posa a disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la persona Delegada 

de Protecció de Dades resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les dades 

personals. 

 

Malgrat poder resoldre qualsevol qüestió relacionada amb la seva privacitat a través del Delegat de 
Protecció de Dades, si ho estima oportú es pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web:  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 

I perquè així consti signo la present, 

 

 

 

 

Data         Signatura 


