
 
 

Dret d’informació i obtenció de consentiment per a la realització i difusió de vídeos 

 

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona tenen interès a penjar els vídeos en què aparegueu en el nostre 

canal de YouTube. En concret, ens agradaria comptar amb el vostre consentiment per difondre el vostre vídeo com 

a participant en l’edició VII de l’Envers, lectura de poemes, a partir de la segona quinzena d’octubre de 2020. 

 

Per això necessitem que ens doneu el vostre consentiment mitjançant la signatura del present document, una 

vegada hagueu llegit la informació següent: 

 

Responsable  

del tractament 

Secretaria General de la Universitat de Barcelona 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona 

secretaria.general@ub.edu 

Finalitat del tractament Difusió del vostre vídeo com a participant de l’Envers 2020 i promoció 

institucional mitjançant la realització de vídeos sobre aquesta lectura de 

poemes, a través dels mitjans següents: canal de YouTube dels Serveis 

Lingüístics, UBTV, Twitter, Facebook i webs institucionals UB. 

Base jurídica El vostre consentiment, que podeu revocar en qualsevol moment sense 

que tingui efectes retroactius.  

Termini de conservació 

de les dades 

Els vídeos es mantindran publicats durant 4 anys, excepte que revoqueu 

el vostre consentiment abans d’aquest termini. 

Destinataris Els destinataris de les dades són la UB, si n’hi ha, els encarregats de 

tractament, així com les persones que accedeixin als mitjans esmentats 

en l’apartat «Finalitat del tractament».  

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, 

oposició, portabilitat o limitació, mitjançant un escrit adreçat a la 

Secretaria General de la Universitat de Barcelona, per correu postal (Gran 

Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic 

(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI 

o d’un altre document vàlid que us identifiqui. 

Delegat de protecció  

de dades 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu 

comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de 

Barcelona per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló 

Rosa, 08028 Barcelona) o per correu electrònic 

(protecciodedades@ub.edu). 

Autoritat de control També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 

 

 

 

A la vista de la informació exposada, la persona sotasignada declara: 

• que ha llegit i entès el contingut d’aquest document abans de signar-lo, una vegada ha tingut l’oportunitat 
de fer preguntes respecte a la utilització de la seva imatge i veu, 

• que entén que aquests vídeos poden ser vistos arreu del món, 
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• i que, amb la signatura d’aquest document, presta el seu consentiment per a la realització, reproducció, 
edició i comunicació de vídeos on aparegui la seva imatge i veu, en els termes indicats en el dret 
d’informació, i renuncia a tots els drets que li poguessin correspondre. 

 

 

En el cas que vulgueu que el vostre nom i cognoms apareguin en els crèdits del vídeo, cal que marqueu aquesta 

casella:  

 

Barcelona, __  de  _____________ de 20__ 

Nom i cognoms: ___________________________ 

Núm. de DNI, NIE o passaport: _____________________ 

 

Signatura: 

 


