
TRIACOM AUDIOVISUAL 
 

AUTORITZACIÓ PER A L’ENREGISTRAMENT D’IMATGES 
 

 
Jo, Sr./Sra. __________________________, major d’edat, amb DNI número _______________, 
amb domicili a _____________________________, número ______, pis___ 

 
MANIFESTO I ATORGO 

 

I. Que ostento prou capacitat d’obrar i, consegüentment, estic plenament facultat/da 
per atorgar el consentiment que aquí es dirà. 

II. Que sóc coneixedor/a que TRIACOM AUDIOVISUAL està produint per a Televisió de 
Catalunya, SA (des d’ara, “TVC”) un programa concurs denominat “El Gran  Dictat” (des 
d’ara, el “Programa”) que està destinat a l’emissió per televisió i qualsevol altre mitjà 
que permeti la comunicació pública per a tot el món i a ser explotat de la forma més 
àmplia possible i que dins d’aquest Programa també es podem realitzar accions 
destinades a les telepromocions i/o publicitat en general.  

III. Que, atenent les circumstàncies anteriors, autoritzo la meva participació com a públic 
en el Programa i:  

a) atorgo, de forma gratuïta, el meu consentiment a TRIACOM AUDIOVISUAL perquè 
filmi i enregistri la meva imatge i veu; la inclogui, de forma total o parcial, en el 
Programa així com al making off d’aquest i en totes aquelles accions de publicitat o 
telepromocions que es puguin realitzar el llarg de l’enregistrament del Programa 
per a tercers (siguin d’àmbit públic o privat); i la divulgui sense límit territorial i pel 
màxim temps permès per l’ordenament jurídic espanyol, com a part integrant del 
Programa, del making off i/o de accions publicitàries en general, per mitjà de la 
televisió terrestre, per satèl·lit i per cable, així com per Internet (incloses les xarxes 
de comunicació social tals com Facebook o similars) i pels sistemes de telefonia 
(inclòs l’UMTS) i, per tant, TRIACOM AUDIOVISUAL i tercers queden facultats per 
explotar el Programa o fragments d’aquest, en qualsevol forma, mitjà, suport o 
sistema. 

b) cedeixo i transmeto a TRIACOM AUDIOVISUAL, de forma gratuïta, amb facultat de 
cessió a tercers, sense límit territorial i pel màxim temps permès per l’ordenament 
jurídic espanyol, els drets d’explotació de la meva intervenció i la meva imatge 
com a part integrant del Programa, del making off i/o de les accions publicitàries 
realitzades per a terceres entitats, incloent-hi la seva explotació mitjançant 
qualsevol sistema o procediment i en qualsevol format i/o suport existent i/o 
conegut o no en l’actualitat, i en particular cedeixo i transmeto els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública (inclòs Internet i qualsevol sistema 
de telefonia actual o futur), el de doblatge i subtitulació en qualsevol idioma i de 
reproducció en materials promocionals relatius a l’emissió i explotació del 
Programa els drets de reproducció i distribució de la meva imatge en tot tipus de 
llibres, fullets, i publicacions relatives al Programa, ja siguin en suports tradicionals, 
com per exemple el paper, o bé en suports electrònics coneguts o per conèixer, 
així com els drets de reproducció i distribució de la meva imatge en tot tipus de 
marxandatge (joguines, objectes d’art aplicat i figuratiu, samarretes, etc.) que es 
faci del Programa. 



 

IV. Que sóc coneixedor que les meves dades personals s’incorporaran a un fitxer titularitat 
de TRIACOM AUDIOVISUAL d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 
de desembre de Protecció de Dades. Addicionalment, reconec que he estat informat 
que les meves dades seran tractades per gestionar la meva participació en el 
PROGRAMA descrit anteriorment i que la meva imatge serà cedida a aquelles cadenes 
de televisió que vulguin emetre el PROGRAMA. Mitjançant l’emplenament del 
formulari atorgo el meu consentiment per a la incorporació de les meves dades a 
l’anterior fitxer amb les finalitats esmentades. Sóc coneixedor que si desitjo accedir, 
rectificar o cancel·lar les meves dades, així com exercir el dret d’oposició, hauré 
d’adreçar-me per escrit al Departament de Producció de Triacom, a l’adreça Avinguda 
Diagonal 177-183, 12 planta, 08018 de Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI. O bé 
mitjançant correu electrònic a triacom@triacomaudiovisual.com 

 

I perquè així consti, signo aquest document a Barcelona, a____ de ______________  de ____ 
 
Signat per: 
 
_______________________  


