
El senyor/a ....................................................................................................................................., 

amb DNI ............................................................................................., director/a del centre 

d’ensenyament................................................................................................................................

......................., 

 

AUTORITZO  

 

expressament la Societat Catalana de Química (Institut d’Estudis Catalans, IEC) a publicar i 

difondre el vídeo .................................................................................................... [títol del vídeo] 

presentat per la classe ..................... del centre d’ensenyament 

............................................................... al Concurs de vídeos «La química de la vida». Concurs 

de la Societat Catalana de Química, així com la imatge dels alumnes de la classe durant l’acte 

de lliurament de premis d’aquest concurs, que se celebrarà dins de l’acte d’entrega de premis 

de treball de recerca el 24 de maig, a la seu de l’IEC, de Barcelona (C/ del Carme, 47). 

 

Les imatges en paper o en format digital podran ser publicades a:  

— El lloc web de la Societat Catalana de Química (https://blogs.iec.cat/scq/) i el lloc web de 

l’Institut d’Estudis Catalans (https://www.iec.cat/). 

— La Revista de la Societat Catalana de Química 

(http://revistes.iec.cat/index.php/RSCQ/index). 

— La revista Educació Química (http://revistes.iec.cat/index.php/EduQ/index). 

— El compte de Twitter de la Societat Catalana de Química (https://twitter.com/SCQ_IEC). 

 

L’autorització es realitza de manera no exclusiva i gratuïta, sense que es generi dret a rebre cap 

contraprestació. La cessió d’imatges es realitza sense límit geogràfic i en tots els formats, suports 

i ocasions que les entitats organitzadores creguin oportú per a la difusió de l’activitat. Les 

entitats organitzadores es comprometen expressament a no explotar les imatges de manera que 

puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi apareixen. 

 

Signatura del directora/directora 

 

 

 

Lloc i data de la signatura 

 

https://blogs.iec.cat/scq/
https://www.iec.cat/
http://revistes.iec.cat/index.php/RSCQ/index
http://revistes.iec.cat/index.php/EduQ/index
https://twitter.com/SCQ_IEC


L’informem que les seves dades seran incorporades a fitxers responsabilitat de l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb la finalitat de gestionar la publicació de les imatges als mitjans per a la promoció de les 
seves activitats. Les dades no se cediran a tercers i es conservaran per a la difusió d’activitats. Podeu 
accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels vostres drets adreçant-vos a l’Institut d’Estudis Catalans, 
al carrer del Carme, 47, de Barcelona (CP 08001) o a lopd@iec.cat segons correspongui. 

 


