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FORMULARI DE CONSENTIMENT D’ÚS DE MITJANS 
 

L’aigua que volem: Concurs de premis juvenils 2020 
 

DECLARACIÓ D’ÚS DE LES FOTOGRAFIES I ELS VÍDEOS PRESENTATS 

 

Per mitjà d’aquesta declaració, concedeixo a la Xarxa Global de Museus de l’Aigua tots els drets per 

utilitzar qualsevol dels dibuixos, fotografies i vídeos presentats al concurs de premis juvenils “L’aigua 

que volem” (The Water We Want), així com qualsevol reproducció o adaptació d’aquestes imatges, 

per a la documentació dels programes i la promoció de les iniciatives de la Xarxa Global. Això pot 

incloure, per exemple, el dret a fer-los servir en la seva publicitat impresa o en línia, com ara notes de 

premsa, informes de la UNESCO i altres documents o projectes. 

 

Declaro que he llegit l’Avís de política de protecció de menors que s’adjunta, i que he obtingut les 

autoritzacions pertinents dels pares o cuidadors en cas que les fotografies o els vídeos presentats 

incloguin imatges de menors. 

 

Així mateix, declaro que seré l’única persona que accedirà i farà publicacions a les xarxes socials en 

nom dels alumnes. 

 

Nom complet del professor principal ___________________________________________________ 

 

Institució _________________________________________________________________________ 

 

Adreça ___________________________________________________________________________ 

 

Adreça electrònica i telèfon fix o mòbil _________________________________________________ 

 

 

Lloc i data _________________________________ Signatura _____________________________ 

 

 

AVÍS SOBRE PRIVADESA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

La Xarxa Global de Museus de l’Aigua, en compliment de l’article 13 del Reglament europeu 2016/679 de 
protecció de dades (RGPD), comunica que el tractament de dades personals, representades per imatges i 
vídeos, es durà a terme en paper i en línia respectant la legislació europea en vigor i els principis de 
correcció, legalitat, transparència i confidencialitat. En aquest sentit, les vostres dades personals 
s’utilitzaran amb la finalitat de promocionar la imatge i l’activitat que realitza la Xarxa Global de Museus 
de l’Aigua. Pel que fa al consentiment per difondre dades personals en llocs web, mitjans impresos o 
qualsevol altre mitjà de distribució electrònica, és opcional. En qualsevol moment podeu exercir els drets 
que s’indiquen als articles 15, 16, 17 i 18 del RGPD europeu amb la revocació d’aquesta autorització, la 
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cancel·lació, la rectificació o la integritat de les dades. Aquests drets es poden exercir mitjançant 
l’enviament d’una notificació escrita a la persona responsable del tractament de dades a l’adreça següent: 
info@watermuseums.net. 
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