Autorització per incloure gravacions de conferències i el seu
material
complementari
(fitxers
de
presentacions)
a
plataformes digitals de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Identificació de l’acte (títol, data i lloc de celebració)
Títol de la ponència (si escau):
Nom i cognoms del ponent – DNI o passaport
Autoritzo la UPF a gravar la meva imatge i la meva ponència en format sonor o
audiovisual, així com les meves intervencions al llarg d’aquest acte, i a difondre-les de
forma íntegra o parcial a través dels mitjans de comunicació de la Universitat, o aquells
altres en què participi la UPF, en l'àmbit de les seves activitats que li són pròpies i sense
ànim de lucre, incloent-hi els repositoris i altres plataformes digitals pròpies de la UPF
d’accés obert per Internet.
Per tant, autoritzo la UPF a realitzar els actes de reproducció, distribució, transformació i
comunicació pública que siguin necessaris per fer la difusió esmentada. La cessió dels
drets d’explotació inclosos en aquesta autorització té caràcter indefinit, universal i gratuït.
Tot marcant una creu en una de les següents caselles, manifesto la meva voluntat que es
doni accés a la gravació:
amb tots els drets reservats
o mitjançant una llicència Creative Commons (trieu una de les següents):
Reconeixement-3.0-Espanya
Reconeixement-NoComercial-3.0-Espanya
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual-3.0-Espanya
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada-3.0-Espanya
Reconeixement-CompartirIgual-3.0-Espanya
Reconeixement-SenseObraDerivada-3.0-Espanya
(Només si heu presentat material complementari i en sou el titular dels drets
d’autor)
Així mateix, autoritzo la UPF a difondre a través dels mateixos mitjans de comunicació
esmentats més amunt, amb les mateixes finalitats i amb les mateixes condicions, el
material complementari que presento a l’acte: (descripció: ex. Power Point amb el títol)
_____________________________________________________________,
del qual sóc el titular dels drets d’autor.

Signatura
Lloc i data
Les dades personals facilitades s’incorporaran al fitxer “Seminaris i congressos”, titularitat
de la Universitat Pompeu Fabra, amb la finalitat de gestionar els seminaris, congressos i
altres esdeveniments similars organitzats per la Universitat. Aquestes dades només
podran ser cedides, amb el consentiment previ del l’interessat, per difondre per internet
les gravacions d’aquests actes, a altres entitats del grup UPF per difondre informació dels
seus productes i activitats, i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de
les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada
d’una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu
Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.
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