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FULL DE CONFIDENCIALITAT MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019 

EN/NA  

NIF  

 

He estat informat/informada que la fotografia/fotografies en les que surto es presenten a la 

MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019   

 

Autoritzo a _____________________________, amb NIF número _______________________ 

i domicili a ___________________________________________________________________ 

a que pugui presentar la fotografia/fotografies on surto a l’esmentat certamen i sigui 

destinada/es d’acord el que estableix la clàusula de protecció de dades que consta a 

continuació. 

 

També he estat informat de les bases del certamen.  

 

Protecció de dades  

Responsable del 

Tractament 

Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts (NIF 

G62882766, domicili social a Carrer Numància, 107-109, Planta 

baixa, de Barcelona (08029), tlf. 93.445.44.51 i email 

fundacio@fchmcorts.com) 

 

Delegat de 

protecció de 

dades 

Carrer Numància, 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona. 

Correu electrònic de contacte: dpd@grupchmsm.com. 

 

Les dades facilitades en el present formulari seran emprades per a gestionar la participació, a 

la MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019, de la persona a la que vostè autoritza participar amb la 

fotografia/es on apareix la seva imatge. La finalitat a la qual destinarem les seves dades seran 

merament de registre i constatació del seu coneixement i consentiment a que la dita obra 

(fotografia/es) sigui/n presentades al certamen.  

 

Pel que fa la seva imatge, aquesta serà emprada d’acord al que s’estableix a les Bases de la 

MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019, és a dir, es reproduirà i distribuirà (per exemple, s’elaborarà i 

s’entregarà un l’accèssit als participants a la Mostra...) i es comunicarà públicament (per 

exemple, publicació a la web, equipaments públics de Barcelona...). 
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La seva informació serà utilitzada pels serveis administratius i, especialment, per la Comissió 

Organitzadora, amb l’única finalitat esmentada i en cap cas el seu nom serà comunicat 

conjuntament amb l’obra, a excepció que formi part del títol de l’obra.  

El termini de conservació de les seves dades identificatives quedarà subjecte a la cessió dels 

drets d’autors atorgats amb la/les fotografia/es presentada/es per la persona a la que autoritza 

la participació amb la dita/es.   

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i 

d’oposició de les seves dades dirigint-ne un escrit al Delegat de Protecció de Dades al carrer 

Numància, 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona, o bé a través del correu electrònic 

dpd@grupchmsm.com, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document 

nacional d’identitat o bé equivalent. 

Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat 

per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot 

moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

Persona que surt a la fotografia/fotografies.   Fotògraf/a.  

Signatura:        Signatura: 

 

 

 

En el cas de persones incapacitades el Representant legal:  

Nom i cognoms:      Grau de parentesc  

DNI:        pare, mare o tutor legal):  

 

Barcelona, a___ de________________ de 2019 
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