
 

 

 

 
Autorització per a la CESSIÓ DE DRETS D’IMATGES, VEU I DRETS 

D’EXPLOTACIÓ 
 
MANIFESTO  
I. Que tinc prou capacitat per actuar i, conseqüentment, estic facultat / facultada per atorgar aquest 
consentiment. 
 
II. Que sóc coneixedor / coneixedora què L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON 
CAMPUS HOSPITALARI s’està realitzant una campanya 
______________________________________________________________________________ Que 
aquesta campanya s’emtrà per Internet i qualsevol altre mitjà que permeti la comunicació pública i a ser 
difosa de la forma més àmplia possible. 
 
III. Que, atenent les circumstàncies anteriors, autoritzo que es procedeixi a filmar, gravar, capturar i/o 
fotografiar la meva imatge , veu o actuacions similars i dono el meu consentiment per a què: 
 

a) La meva imatge s'inclogui, de manera total o parcial, en els seus mitjans de 
comunicació. 
b) La meva imatge es divulgui, sense límit territorial i temporal permès per l'ordenament 
jurídic espanyol. 
c) La meva imatge es reprodueixi, distribueixi i comuniqui públicament (incloent-hi el 
doblatge i subtitulat en qualsevol idioma). Aquest dret inclou la reproducció per a 
promocions, així com els drets de reproducció i distribució de la meva imatge en tot tipus 
de llibres, tríptics i publicacions, ja siguin en suports tradicionals, com ara el paper, o bé 
en suports electrònics. 

 
IV. De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i demés legislació concordant,  les imatges preses i les dades 
personals d’aquesta autorització seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL D’HEBRON, amb CIF Q5855029D, amb domicili a Passeig Vall Hebron, 119, 
08035 Barcelona., que podrà tractar les mateixes i fer ús d’elles en els termes i per a les finalitats fixades 
en aquest document. La base jurídica del tractament efectuat en virtut d’aquesta autorització és el 
consentiment de l’interessat, el qual pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti el legítim 
tractament efectuat fins a aquesta data. En qualsevol moment, l’interessat pot exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, davant l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de dades a través de dpd@ticsalutsocial.cat. 
 
També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a 
la normativa vigent, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades : apdcat@gencat.cat  
https://apdcat.gencat.cat/ca/contacte/ 
 



 

 

 

La utilització de la imatge i veu en relació amb la gravació, el registre fotogràfic i els actes d’explotació 
i difusió autoritzats expressament per la la present autorització, han de respectar sempre el dret a l’honor, 
tenint en compte les excepcions i restriccions d’ús previstes per 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. 
 
 
 
 
I perquè així consti, jo, Sr./Sra. _________________________________________, major d'edat, amb 
DNI ________________________, amb adreça a efectes de notificació 
_____________________________________________________________, amb correu electrònic 
____________________________________ 
 
Signo aquest document a Barcelona, a ____ de ______________ de ____ 
 
Signat per: 
 


