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                                                    Entitat membre de: 

FORMULARI D’ENVIAMENT I AUTORIA MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019 

 

EN/NA:  

NIF:  

DOMICILI:  

TELÈFON:  

CORREU ELECTRÒNIC:  

Per la present comunico que vull participar a La MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019 que organitza la 

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). 

Garanteixo que aquesta fotografia/fotografies és original i que en sóc l’autor/a, així com el titular 

únic de tots els drets de l’obra. 

El títol de la fotografia/fotografies és:_______________________________________  

Pseudònim (opcional): 

Cessió de Drets d’Autor 

Amb la participació a la MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019 l’autor transmet de forma gratuïta i no 

exclusiva a la Fundació els drets d’explotació per poder fer ús de l’obra  amb l’objectiu de reproduir-

la i distribuir-la (per exemple, l’elaboració i entrega de l’accèssit als participants a la Mostra...), i 

comunicar-la públicament  (per exemple, publicació a la web, equipaments públics de Barcelona...), 

d’acord el que s’explica a les bases de la Mostra Fotogràfica i finalitats anàlogues.  

El dret a l’ús de la/les fotografia/es s’atorga de forma indefinida a la Fundació. No obstant això, 

l’autor podrà revocar aquest dret a la Fundació en qualsevol moment, tenint en compte que tot allò 

que s’hagi realitzat prèviament a la revocació en cap cas es considerarà il·lícit, sempre i quan s’hagi 

respectat els drets transmesos.  

Per últim, es facilita el consentiment a que la Fundació pugui cedir els drets expressats anteriorment 

a l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts (G08633596, Numància, 103-105, Planta baixa, 

09029 Barcelona, tlf. 93.445.44.51, chmcorts@chmcorts.com), per a poder dur a terme, coordinar o 

col·laborar a tot el procés de la MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019, amb les mateixes condicions i 

mateixes limitacions previstes. 
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                                                    Entitat membre de: 

Protecció de Dades 

Responsable del 

Tractament 
Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts 

 

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 la gestió de la seva participació 

en la MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019, per tant el tractament esdevé necessari per a l’execució i 

gestió de la seva participació, així com la seva vinculació a l’obra, d’acord als drets de propietat 

intel·lectual, per la qual en tot moment se li reconeixerà l’autoria sobre la fotografia.  

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i, especialment, per la Comissió 

Organitzadora. Pel que fa el seu nom o el pseudònim, segons si així ho ha fet constar, serà 

comunicat conjuntament amb la seva obra quan la Fundació en faci ús, en compliment de la 

legislació aplicable a la propietat intel·lectual.  

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

d’autors atorgats amb la/les fotografia/es. En cas que revoqui la transmissió dels dits drets, la nostra 

institució desarà d’igual forma les seves dades durant un termini prudencial per a poder acreditar 

les responsabilitats que hi siguin pertinents als efectes de propietat intel·lectual, protecció de dades 

o legislació aplicable. 

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. 

Signatura participant: 

 

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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