Llicència d’enregistrament i de reproducció en
línia de ponències, xerrades o conferències

DADES PERSONALS om
Primer cognom

SSSSegon Cognom

Data de naixement

DNI

Nom

Domicili
Població

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

DADES SOBRE L’ACTIVITAT EN QUÈ S’ENGLOBA
Títol de l’activitat

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA
Lloc de realització

Data de realització

13 DE MARÇ DE 2020

SALA PRAT DE LA RIBA
Entitats organitzadores

SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA

EXPOSO:

1. Que autoritzo l’enregistrament de l’esmentada ponència, xerrada o conferència per part de l’Institut
d’Estudis Catalans, en format audiovisual i al lloc i en la data de realització exposats.
2. Que autoritzo la transcripció, la reproducció (en format digital) i la comunicació al públic, per mitjà del
web de l’IEC (<http://www.iec.cat>) i/o de qualsevol altra plataforma tecnològica de l’IEC, de la intervenció
esmentada, de la qual sóc autor.
3. Que aquesta llicència no implica cap tipus d’exclusivitat i s’atorga de forma gratuïta, per a tots els
territoris del món, per a tots els terminis de protecció de l’obra en aquells territoris i per a totes les
modalitats d’explotació en format digital. La llicència no inclou la reproducció i distribució de l’obra en
suports tangibles (còpies físiques).
4. Que la llicència es limita a l’ús no lucratiu per part de l’Institut d’Estudis Catalans, que no demanarà
cap tipus de prestació econòmica per accedir-hi. Així mateix, autoritzo l’IEC a traduir al català, castellà i a
l’anglès l’esmentada obra i a utilitzar aquestes traduccions en les mateixes condicions previstes
anteriorment.
En el cas de menors d'edat haurà de signar un dels pares o tutors legals, escrivint el seu nom i
cognoms al costat de la signatura.

I, en senyal de conformitat amb els punts exposats, signo aquest document a ..........................................,
....................d.........................de 2020
Signatura

Nom:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar l’objecte
d’aquesta llicència i la vostra participació en l’activitat damunt dita. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant
un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat.

