FULL DE CONSENTIMENT DELS PARTICIPANTS AL CÀSTING

Informació prèvia
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, amb CIF S0811001G i
domicili al carrer del Portal de Santa Madrona, 6, CP 08001 Barcelona (en endavant DGPL) té
previst dur a terme una campanya publicitària del programa Voluntariat per la llengua (en
endavant VxL).
Amb aquest objectiu, la DGPL ha contractat els serveis de l’empresa GROP que, per dur a
terme la campanya, vol comptar amb la imatge de persones que participen actualment en el
VxL, tant voluntaris com aprenents.
Per dur a terme la selecció de les persones que finalment seran imatge de la campanya, es
farà un càsting amb persones que s’hi ofereixen de forma voluntària.
Les participacions en el càsting poden ser enregistrades en vídeo amb l’únic objectiu de
visualitzar la imatge dels candidats per poder-ne fer la selecció.
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Un cop feta la selecció, GROP es compromet a destruir totes les imatges enregistrades i
dades dels participants i no en conservarà cap còpia.
Les persones que es presenten al càsting ho fan de forma voluntària i no rebran cap mena
de contraprestació econòmica per la seva participació.
Les persones finalment seleccionades hauran de cedir els drets d’imatge d’acord amb la
normativa vigent.
Les persones interessades s’han de posar en contacte amb:
Sandra Olalde / sandra@nanouk.tv /

POLITICA DE PRIVACITAT
Protecció de dades personals
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD), i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, us informem que
l’enviament referit a les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament
d’aquestes, si bé és de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix us informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el
Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com
que per salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals s’aplicaran les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el
reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
Ús de les vostres dades personals
Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a
la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas esteu obligats a facilitar-nos-les. Així mateix,
ens certifiqueu que totes les dades que ens faciliteu són certes, veraces i pertinents per a la
finalitat per a la qual us les sol·licitem.
Drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals
En qualsevol moment podeu exercir el vostre dret de rectificació i cancel·lació en els termes
establerts legalment, podent fer-ho a l’adreça info@g-grop.cat aportant-nos còpia del
vostre DNI.
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Comunicacions de dades
GROP us informa que les vostres dades són tractades de manera confidencial i s’utilitzen
exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni
comuniquem a tercers les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos o si
l’usuari ens ho autoritza expressament.
Seguretat de les vostres dades personals
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem
que GROP ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per
garantir la seguretat de les dades personals subministrades i evitar-ne l’alteració, pèrdua i
tractament o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula
el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter
personal.
 ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
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