AUTORIZACIÓ DE CESSIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ DE DADES AMB
MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 175È ANIVERSARI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Atès que la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU té interès en obtenir autorització per l’ús dels
textos sobre vivències, records i anècdotes pròpies del/de la Participant en relació amb el Gran Teatre
del Liceu, amb la finalitat de que els mateixos siguin utilitzats en el marc de l’esdeveniment ‘175è
aniversari del Gran Teatre del Liceu’, el/la Participant, en nom propi, mitjançant el present document,
AUTORITZA
A la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per a la utilització dels textos entregats pel/per la participant
per a la seva utilització en el marc de l’esdeveniment ‘175è aniversari del Gran Teatre del Liceu’ i per
tal que el Liceu és posi en contacte amb ell/ella, si s’escau, per a la realització de consultes sobre el
seu text.
Aquesta autorització comprèn la cessió gratuïta dels drets de propietat intel·lectual, inclosos les drets
de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, inclosa la posada a disposició a
través d’internet, de forma separada o conjunta, en tot o en part, en exclusiva, amb facultat de cessió
a tercers, amb abast mundial i per tot el temps de protecció legal fins el pas de l’obra a domini públic.
El/La participant garanteix que és l’autor dels textos entregats i que disposa dels drets cedits.
Així mateix, autoritza el tractament de les seves dades personals per part de la Fundació del Gran
Teatre del Liceu per a les finalitats abans indicades, de conformitat amb la normativa vigent de
protecció de dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i Reglament UE 2016/679). En qualsevol moment pot exercir els drets
d’accés, rectificació, oposició, limitació i, si s’escau, portabilitat o cancel·lació, per escrit i indicant les
seves dades personals, a l’adreça RGPD@liceubarcelona.cat, Fundació del Gran Teatre del Liceu, CIF.
G-60754223, i domicili a La Rambla 51-59, 08002 Barcelona. També pot presentar una reclamació
davant l'Autoritat de control (apdcat.gencat.cat) si considera que el tractament no s'ajusta a la
normativa vigent. L’informem que l’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades és
dpo@liceubarcelona.cat.

