CONDICIONS PER A L’ÚS DE LES IMATGES DEL CDMT
Sol·licitud d’autorització per a l’ús de les imatges del Centre de Documentació i Museu
Tèxtil que es relacionen en l’annex d’aquest imprès
Nom i Cognoms
Entitat:
Adreça:
e-mail:
Telèfon:
DNI/NIF:
Les imatges seran utilitzades per a:
o
o
o
o
o

Publicació en paper
Publicació digital
Exposició *
Incloure en pàgina web
Audiovisual /vídeo

o Altres (indiqueu) ...................................................................................................
* indiqueu lloc i duració .....................................................................................................
2.- Al costat de cada imatge o en el peu que l’acompanyi, haurà de constar la
procedència i el número de registre de la peça (CDMT, núm.reg. XXX) o el número
d’identificació del document si es tracta d’una imatge del Fons documental antic.
Crèdits fotogràfics: ©Centre de Documentació i Museu Tèxtil/ Quico Ortega.
3.- El sotasignat es compromet a enviar al Centre de Documentació i Museu Tèxtil un
exemplar de l’obra on es reprodueixin les fotografies subministrades
o Llibre, catàleg o revista en paper
o CD o DVD amb els arxius audiovisuals
(per a llibres i revistes en paper, audiovisuals, vídeos,etc.)
o un PDF de l’edició digital o el link a l’adreça on estigui ubicat
4.- El Centre de Documentació i Museu Tèxtil es reserva el dret d’emprendre les
accions legals que cregui oportunes contra aquelles persones que incompleixin les
condicions establertes en aquest acord.
SIGNATURA DEL SOL.LICITANT I DATA

RELACIÓ D’IMATGES SOL·LICITADES
(indiqueu número de registre de l’objecte o número de document del fons antic)
1.2.3.-

El CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL
Autoritza
Sr/a.....................................................................................................................................
representant de ….............................................................................................................
a reproduir les imatges consignades més amunt, d’acord amb les condicions
especificades.

Terrassa,
Segell i Signatura del CDMT

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en el fitxer CDMT Usuaris serveis/activitats del
Centre de Documentació i Museu Tèxtil amb la finalitat de realitzar la gestió de la vostra sol·licitud.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Registre del CDMT,
Salmerón, 25 08222 Terrassa

