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POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES – DRETS IMATGE 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, els informem que les dades proporcionades mitjançant aquesta inscripció s'inclouran en els 

fitxers degudament inscrits a l'Agència de Protecció de Dades , el Responsable del fitxer és UNIÓ 

PATRONAL METAL·LÚRGICA l'objecte és servir de base de dades per gestionar 

la planificació, la tramitació i l'organització d'accions formatives i esdeveniments relacionats amb 

l'activitat pròpia de UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA, tal com figura als seus estatuts. El interessat 

autoritza que les vostres dades siguin comunicades a tercers a través d'Internet o altres mitjans, a fi 

de complir amb la finalitat especificada al paràgraf anterior (Llei Orgànica 15/1999 de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, Art. 11 i 12). Així mateix, l'interessat autoritza 

expressament UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA que enviï informació comercial per correu electrònic 

en relació als seus productes i serveis, en virtut de l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de 

serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE). 

Aquesta autorització podrà ser revocada a qualsevol moment mitjançant la remissió d'una 

comunicació 

a info@upm.org (Art. 21 i 22 de LSSI 34/2002). L’interessat podrà exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per correu ordinari al responsable del fitxer ubicat a 

Via Laietana, 32, 4a Planta4 08003 - (Barcelona). 

D'acord amb 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 autoritzo a la UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA perquè, 

durant el transcurs de la impartició de les classes lectives dels cursos, pugui registrar la meva 

imatge i/o veu per a la seva posterior reproducció i comunicació pública exclusivament per a 

finalitats promocionals, divulgatives o acadèmiques, sense que això suposi una intromissió il∙legítima 

en l'àmbit del dret a la intimitat renunciant expressament a qualsevol tipus de reclamació, 

indemnització o qualsevol mecanisme reparador dels drets morals. Aquesta autorització queda 

condicionada a l'obligació de la UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA d'informar a l'alumnat de 

l'existència d'aparells d'enregistrament perquè l'alumne pugui decidir participar o no en aquell 

enregistrament o registre d'imatge. 

, responsable de la base de dades, per a que tracti les dades que 

voluntàriament li cedeixo d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades a 

Europa "RGPD"(UE) 2016/679). 

 

Signatura: 
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