A.................., el ........ de ................... de 2019

El/la
Sr./a
.........................................………………………………………………………………………
…., amb DNI……………………………………………..., com a director/a i responsable del
centre educatiu………………………………………………………………........,

DECLARA I CONFIRMA,

A LA FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (en endavant,
FCRi), que tal com estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i la normativa de
desplegament, que disposa i ha recollit el consentiment inequívoc i per escrit de tots els
professors, alumnes, pares i/o tutors per tal de poder tractar i publicar les imatges dels
alumnes del centre.
El centre educatiu serà l’únic responsable d’obtenir el consentiment inequívoc dels
alumnes o, en el cas dels menors de 14 anys, dels pares i/o tutors d’aquells alumnes
que apareguin als vídeos que es presentaran al concurs, així com els professors que hi
apareguin, en el seu cas, per al tractament de les dades personals i per a la publicació
del vídeos, totalment o parcialment, de forma conjunta amb altres obres o separada i
amb caràcter indefinit als mitjans i plataformes digitals gestionats per l’FCRi, l’ACCC i/o
pels patrocinadors i col·laboradors del projecte X(p)rimenta.
L’FCRi quedarà exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat pel que fa al tractament
i publicació de les imatges dels alumnes i professors que decideixen participar en el
concurs.
També és responsabilitat del centre educatiu vetllar per evitar la utilització de música
comercial en els vídeos, tret que una autorització expressa així ho permeti. Aquest
principi també s’aplica a les imatges.
I, en prova de conformitat amb tot el que s’esmenta anteriorment, se signa aquest
document, per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data expressats a l'encapçalament.
Signat per,

Sr./Sra. ...................................
Director/a

