
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales 
proporcionados, así como los obtenidos durante la propia actividad del Instituto son confidenciales y pasarán a formar parte de un “Fichero de Alumnos” titularidad del Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

La finalidad es poder gestionar los datos de los alumnos para la realización de las tareas administrativas derivadas de la prestación educativa, así como, siempre y cuando no 
nos indique lo contrario, proporcionarle información referente a nuestros servicios, ya sea por medios electrónicos o postales. 

Los datos personales tratados en ningún caso serán cedidos a terceros, excepto en aquellos supuestos legalmente exigibles.

En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido al Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, c/ Comte d’Urgell 187, 08036 Barcelona, o mediante correo electrónico a la dirección lopd@iefc.cat junto con su identificación a través del DNI.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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BATXILLERAT ARTÍSTIC
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
SELECTIVITAT/PAAU
ESTUDIS SUPERIORS
ALTRES ESTUDIS:

 

DNI/PASS
NOM     1R COGNOM     2N COGNOM    
ADREÇA      POBLACIÓ         C.P.   
COMARCA   PROVÍNCIA    MOB.          TEL.  
E-MAIL                    DATA NAIX.   NACIONALITAT           
SEXE   H     D LLOC NAIXEMENT    PROVÍNCIA NAIXEMENT     
COMUNITAT NAIXEMENT     PAÍS NAIXEMENT

     AMICS    ACTIVITATS FNAC  CARTELL  ALTRES           
     SALÓ DE L’ENSENYAMENT  ALTRES WEBS   WEB IEFC

EN CURS PARLATFINALITZAT ESCRIT



Barcelona, a  de    de   

NOM:    COGNOMS:    

En virtut del que disposa el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en el que s’aprova el text refós de la Ley de Propiedad Intelectual, regularitzant, 
aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, els treballs fotogràfics realitzats o dirigits en les diferents assignatures, cursos o 
projectes finals de carrera, poden tenir consideració d’obres fotogràfiques (art. 10) o de meres fotografies (art. 128), i com a tal, generen drets de propietat 
intel·lectual. 
L’alumne té la consideració d’autor de totes aquelles fotografies que realitza i per això pot fer ús de les mateixes per la seva promoció personal i professi-
onal, no obstant, per la present autoritza a que l’IEFC utilitzi aquelles que consideri necessàries per promocionar la seva condició d’institució acadèmica i 
per il·lustrar l’ensenyança practicada, però en cap cas l’IEFC farà un ús comercial de les mateixes sinó és amb el consentiment de l’alumne. De la mateixa 
manera, qualsevol ús diferent al purament acadèmic també requerirà l’autorització de l’alumne.
En aquest sentit, l’IEFC podrà exercir els drets de reproducció, distribució i comunicació pública, això és, reproduir, exposar o publicar per qualsevol mitjà, 
inclòs la difusió a la xarxa, les fotografies realitzades, sempre amb l’objectiu de difondre les activitats docents i culturals pròpies de l’IEFC i dels treballs 
realitzats pels alumnes, fent constar sempre el nom de l’alumne.
Així mateix, per la present, l’alumne es compromet a que totes les fotografies que faci i/o aporti a l’IEFC amb finalitats educatives es trobin lliures de drets de 
propietat intel·lectual o, en el seu defecte, s’hagin obtingut els drets dels tercers titulars. En cas contrari l’IEFC no es responsabilitzarà de l’incompliment en 
matèria de propietat intel·lectual que l’alumne hagi pogut cometre al respecte.
Per altra banda, en compliment del que disposa per la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvo-
lupament, en el suposat que els treballs fotogràfics realitzats per l’alumne incloguin imatges de persones físiques identificades o identificables, aquest 
manifesta haver-les obtingut de forma legítima, pertinent i adequada, obtenint el consentiment exprés per part del titular de les mateixes tal i com estableix 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de maig sobre la protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Així mateix, al facilitar-nos 
aquestes imatges està procedint a la cessió de dades personals, figura que ha de complir amb les exigències de l’article 11 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de desembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Per això, l’alumne manifesta haver obtingut també el consentiment del titular per cedir a 
l’IEFC les imatges.
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