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SOL·LICITUD DE 
CONSENTIMENT 

PER A L'OBTENCIÓ D'IMATGES 

Codi:  
O.2.3-16 

 

 Rev.: 08 

 

Durant el curs acadèmic, Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada pot captar imatges 
i  veus de persones (en vídeo, fotograf ia o per qualsevol altr e mit jà o tècnica)  en 
la real i tzació de diverses activitats que es portin a terme, amb una finalitat purament 
il·lustrativa, promocional, formativa o informativa, sobre el centre. 

 
Aquest material audiovisual serà tractat sota responsabilitat del Campus Docent Sant Joan de 
Déu Fundació Privada. La finalitat del tractament serà promocional, formativa o informativa, sobre 
el centre, i fer difusió a la seva web com xarxes socials del Campus, i sota la legitimació del seu 
consentiment.  Les teves dades es conservaran fins que finalitzi el motiu del tractament, la 
prescripció de les responsabilitats legals que se'n puguin derivar o cancel·li la seva autorització. 
No seran mai cedides a tercers sense l’autorització expressa del titular que figura a la imatge, ni 
es faran transferències internacionals ni es prendran decisions automatitzades. Pot exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat; al delegat de protecció de 
dades campus.eui@sjd.edu.es. 

 

La seva autorització és absolutament voluntària i sempre podrà revocar el seu consentiment. La 
negativa a participar no tindrà cap tipus de repercussió ni implicació. Per a més informació pot 
consultar la nostra pàgina web:  

   www.santjoandedeu.edu.es/campus-docent/portal-de-transparencia/política-de-privacitat  
 

Li agraïm per avançat la seva col·laboració. 

 

Sí dono el meu consentiment exprés a Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació 
Privada per a que capti, tracti i utilitzi la meva imatge i/o la meva veu (o la veu i/o la 
imatge dels meus descendents menors d’edat si aquest és el cas), renunciant 
expressament a la reclamació de possibles drets econòmics, sense limitacions 
geogràfiques o temporals, fins i tot quan això suposi realitzar una transferència 
internacional de dades, sempre en el marc estricte d’aquestes finalitats, informatives o 
promocionals del propi centre, ja esmentades a aquest document. 

 
NO dono el meu consentiment. 
(En aquest cas, seria convenient que vostè col·labori amb Campus Docent per atendre 
als seus drets, indicant i recordant, a aquells que captin imatges per compte de Campus 
Docent, que vostè no ha donat el seu consentiment. Moltes gràcies). 
Jo___________________________________________________________________
amb DNI/NIF__________________, em responsabilitzo de no sortir en les fotografies 

que es facin en el Campus Docent Sant Joan de Déu. 
 

 
Identificació de l’interessat/da. 
 
Nom i Cognoms:________________________________________________________________ 

(si és tracta d’un menor d’edat cal que signi el menor i també els pares o el representant legal) 

 
 

 

 

Signatures,  

 

Barcelona,                    de                            de 20    .    

 

 

 

mailto:campus.eui@sjd.edu.es
http://www.santjoandedeu.edu.es/campus-docent/portal-de-transparencia/política-de-privacitat

