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ANNEX II. Autorització per a la utilització d’imatges
La FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT (en endavant, “BIT
HABITAT”), amb NIF G-66205246, preveu la possibilitat que, arran de la convocatòria
d’ajuts a la innovació urbana “La ciutat proactiva. Barcelona: i ara?” puguin realitzar-se,
si s’escau, fotografies i/o enregistraments de vídeos de les persones participants, per tal
de publicar-los en diferents mitjans de comunicació o xarxes socials que es concreten
més endavant, amb l’objectiu de promocionar la iniciativa referida, així com de les
persones que hi participin i els seus projectes.
Atès que el dret a la pròpia imatge està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig,
BIT HABITAT sol·licita el teu consentiment per poder fer ús dels vídeos o fotografies on
apareguis o en les que se’t pugui identificar, tant a la pàgina web de BIT HABITAT com a
publicacions internes (informes, newsletter, entre d’altres) i externes (mitjans de
comunicació, lloc web de BIT HABITAT, i xarxes socials internes i externes, entre d’altres), a
nivell de tots els països del món.
Amb la signatura del present document, sent major d’edat, autoritzes gratuïtament que la
teva imatge, i en alguns casos nom, cognoms i la teva veu, puguin aparèixer en
fotografies i vídeos que es realitzin o s’enregistrin com a conseqüència de la teva
participació en la convocatòria d’ajuts a la innovació urbana, i que siguin publicats en els
canals mencionats anteriorment, pel termini de 5 anys a comptar des de la primera
difusió.
BIT HABITAT es compromet a utilitzar les teves imatges únicament amb la finalitat
especificada, i procurant l’ús adequat, pertinent i no excessiu d’aquestes. Així mateix, BIT
HABITAT considera que l’ús de les imatges no constitueix cap intromissió il·legítima i no
vulnera els drets a l’honor, la intimitat personal i a la pròpia imatge.
Addicionalment, si així ho autoritzes, podrem cedir les fotografies i els vídeos enregistrats
on hi apareguis o en els que se’t pugui identificar clarament a la Tercera Tinència
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, de la qual BIT HABITAT forma part, per tal que
en pugui fer ús d’acord amb les condicions anteriors, a través de publicacions,
exposicions, i, en general, internet, xarxes socials, televisió, ràdio, premsa gràfica, a nivell
de tots els països del món, per un termini de 5 anys a comptar des de la primera difusió.
Marca aquesta casella si autoritzes la cessió en les condicions del paràgraf
anterior.
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Informació bàsica sobre la protecció de dades personals
Responsable
del
tractament
Finalitat

FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT

Legitimació

Consentiment que atorgues.

Destinataris

Si ho autoritzes marcant la casella anterior, les teves dades personals
podran ser cedides a la Tercera Tinència d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona, de la qual BIT HABITAT forma part, per les mateixes finalitats
citades anteriorment.

Drets dels
interessats
Informació
addicional

Difusió de les fotografies i vídeos derivats de la participació a la
convocatòria d’ajuts a la innovació urbana “La ciutat proactiva.
Barcelona: i ara?” per mitjà de la intranet de BIT HABITAT, publicacions
internes (informes, newsletter interna, entre d’altres) i externes (mitjans de
premsa, lloc web de BIT HABITAT i xarxes socials internes i externes, entre
d’altres), a nivell de tots els països del món, amb l’objectiu de
promocionar la iniciativa referida, les persones participants i els projectes
presentats.

En cas que no marquis la casella, les teves dades personals no seran
cedides a tercers, excepte en compliment d’una obligació legal.
Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com a exercir
altres drets, com es detalla al revers d’aquest document.
Pots obtenir informació addicional sobre el tractament de les teves
dades personals al revers d’aquest document.

En/Na ........................................................... amb DNI ............................................
Barcelona, a...... de ...............de 2020
SIGNAT:
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
El tractament de les dades personals recollides mitjançant la teva autorització, així com
d’aquelles que es recullin a conseqüència de la convocatòria d’ajuts a la innovació
urbana, serà responsabilitat de la FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR
THE HABITAT (en endavant, “BIT HABITAT”), amb domicili a Avinguda Diagonal, 240, 08018
de Barcelona i NIF G-66205246. Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de la teva
informació personal, pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de BIT
HABITAT
mitjançant
el
correu
electrònic
següent:
protecciodedades@bithabitat.barcelona.
Amb quina finalitat es tractaran les teves dades personals? Durant quant de temps?
Les dades personals recollides com a conseqüència de la teva participació a la
convocatòria d’ajuts a la innovació urbana i, en concret, aquelles fotografies i vídeos en
els que puguis aparèixer amb motiu de la teva participació en la mateixa, seran
tractades amb la finalitat de promocionar la iniciativa referida i els projectes presentats
per les persones participants.
La difusió de fotografies i vídeos en els que apareguis amb motiu de la teva participació
a la convocatòria d’ajuts a la innovació urbana es podrà dur a terme durant el termini de
5 anys a comptar des de la primera difusió.
Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?
La base legal del tractament de les teves dades personals i difusió de fotografies i vídeos
en els que apareguis o resultis identificable és el teu consentiment, expressat mitjançant la
signatura de l’autorització.
Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les teves dades personals?
Les teves dades personals seran tractades de forma absolutament confidencial. Així
mateix, s’han implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la
seguretat de les mateixes i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració
il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com
l’abast, els contextos i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.
Existeixen altres entitats que poden tenir accés a les teves dades personals per ajudar a
BIT HABITAT en alguna de les tasques?
BIT HABITAT compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen amb l’execució de diferents
tasques relacionades amb el tractament de les teves dades personals.
Es cedeixen les teves dades personals a tercers?
Si ho has indicat així mitjançant la casella corresponent, les teves dades personals seran
cedides a la Tercera Tinència d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, de la qual BIT
HABITAT forma part, per les mateixes finalitats citades anteriorment.
En cas de no haver marcat aquesta casella, les teves dades personals no seran cedides a
altres persones o empreses i únicament es comunicaran a tercers si és necessari per
donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui.
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Quins són els teus drets?
Disposes dels drets següents en matèria de protecció de dades:
Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin
inexactes.
Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per
algunes finalitats concretes.
Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Dret d’oposició
Dret de supressió
Dret de limitació
Dret de portabilitat
Dret a presentar una
reclamació davant
l’autoritat competent

Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades
personals.
Sol·licitar que et facilitem en suport informàtic la informació
que tenim sobre tu.
Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per
defensar els teus drets, mitjançant la pàgina web
www.agpd.es.

Per exercitar aquests drets, pots enviar una comunicació a la FUNDACIÓ BARCELONA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT, bé per correu electrònic a la direcció
protecciodedades@bithabitat.barcelona, bé mitjançant correu postal a la direcció
Avinguda Diagonal, 240, 08018 de Barcelona, amb la referència "Protecció de dades". La
sol·licitud haurà de contenir còpia del teu DNI o un altre document identificatiu
equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud
no reuneix els requisits especificats, BIT HABITAT podrà requerir-te que les subsanis.
L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les sol·licituds
siguin infundades, excessives o repetitives.

