
 
 

   

 
 

CONSENTIMENT EXPLICIT PER AL TRACTAMENT D’IMATGES 
 
L’INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA amb CIF G65045719 és el Responsable del tractament 
de les dades personals de l’Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat 
amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 
2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR ) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 

Finalitat del tractament: gravació d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del 
Tractament en el desenvolupament del Programa Bojos per la ciència per donar publicitat de les 
activitats en els mitjans de comunicació.   

Legitimació: El tractament de les teves dades personals, inclosa les imatges, està basat en el 
consentiment que has de prestar mitjançant la signatura del present document i se t’informa que en tot 
moment podràs retirar el teu consentiment.  

Criteris de conservació de les dades: Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per 
mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb 
mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de 
les mateixes.   

Comunicació de les dades: El Responsable del tractament sol·licita el consentiment exprés, per tractar la 
imatge del seu fill/a en el marc de les activitats escolars descrites, en pagines web, xarxes socials i altres 
pertanyents al Responsable, així com premsa, edicions i qualsevol altre mitja extern al Responsable tals 
com ens col·laboradors, institucions annexes, estaments oficials públics i privats. 

Drets que assisteixen a l'Interessat: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, 
rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dret 
a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no 
s'ajusta a la normativa vigent. 

Dades de contacte per exercir els seus drets: Podrà exercir els seus drets tot dirigint-se per escrit a 
Responsable del fitxer GDPR o bé, per correu electrònic a l’adreça: 
ibeccommunications@ibecbarcelona.eu  

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu 
consentiment explícit o el del seu representant legal. 

 
Jo, ............................................................................................... amb DNI................................. com a mare 

/ pare o tutor de ...................................................................................................., amb DNI 

.................................. i domicili a .......................... ................................................ núm ............ , CP 

................., Població .........................................., consento expressament i autoritzo el tractament de les 

dades en els termes exposats. 

  
A ..............................., .......... de ........................ de ............. 
 
Signatura Pare, Mare, Tutor/a 

 
SI AUTORITZO EL 
TRACTAMENT 

NO AUTORITZO EL 
TRACTAMENT 

Publicació en mitjans de comunicació propis   

Publicació en mitjans de comunicació externs   
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