
Clàusula protecció de dades  i drets d’imatge     

En compliment amb el que estableix el RGPD, Reglament General de Protecció de Dades, 

(Reglament UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la 

Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia de drets digitals, 3/2018, de 5 de desembre 

(LPDGDD) i altra normativa aplicable en privacitat i protecció de dades, accepta expressament 

que marcant aquesta clàusula accepta i dóna el consentiment previ i exprés per a què les 

dades personals facilitades siguin incorporades a un tractament de dades, responsabilitat de 

FIDEM, Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, amb la finalitat de participar en 

aquest concurs. Aquestes dades es mantindran fins que l'interessat/da manifesti la seva 

voluntat que siguin eliminades i en cap cas seran cedides a tercers. En el cas de menors d’edat, 

els seus pares o tutors legals presten el seu consentiment exprés pel tractament de les seves 

dades única i exclusivament per al desenvolupament de la seva participació en el Concurs 

Fidem Covid-19, que en cap cas seran cedides a tercers i es procedirà al seu esborrat un cop es 

doni per  finalitzat. 

D’acord amb que regula els drets d’imatge i de protecció de dades,  previstos a la Llei Orgànica 

1/85, de 5 de maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i familiar i a la 

Pròpia Imatge, al RGPD i a la LOPDGDD, el participant o el pare/mare/tutor legal en nom del 

menor, cedeixen a FIDEM l’ús de la seva imatge i veu que figurin a les gravacions que li puguin 

fer arribar amb motiu de la seva participació en el concurs, i autoritzen la seva publicació 

dintre dels seus propis espais de comunicació, promoció i difusió, inclosos els espais web, 

xarxes socials i altres mitjans en línia, de manera desinteressada, per a la informació, promoció 

i difusió del concurs, així com part necessària de la seva participació en el concurs i valoració 

de les seves activitats i altres actes complementaris, autoritzant també a la captació de la seva 

imatge i veu en els actes púbics de presentació i entrega de premis, als que pugui assistir. 

 

La cessió d'aquests drets d'imatge és de caràcter gratuït. Aquesta cessió es realitza per un 
termini de temps il·limitat sense un àmbit geogràfic determinat, de manera que es podrà 
utilitzar en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap classe, reconeixent que no 
està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seva imatge o nom. 
FIDEM no cedirà a tercers en cap cas les dades personals ni l'explotació d'aquests drets 
d'imatge. 
 
En cas de no acceptar aquesta clàusula, la seva participació en el Concurs no podrà ser 
tramitada. 
 

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, 

limitació del tractament, portabilitat de les seves dades i a no ser objecte de decisions 

individualitzades automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, dirigint la seva petició a través 

de comunicació escrita a FIDEM, Travessera de les Corts, 228 bis – Ent. 3ª 08028 Barcelona, o 

al e-mail  comunicacion@fidem.info,  acreditant  la seva identitat i indicant quin dret voleu 

exercir.  
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