
TERMES D’ÚS I CONDICIONS DE L’ARXIU D’IMATGES 

L’Arxiu d’Imatges de l’Observatori del Paisatge (arxiu.
catpaisatge.net) és un arxiu col·laboratiu, per la qual 
cosa, a més a més de recollir imatges de la pròpia 
institució i d’altres entitats vinculades a l’Observatori, 
es compta amb la col·laboració de la ciutadania.

1-Condicions per acceptar els continguts enviats

Per tal que puguin ser acceptades les imatges tra-
meses cal que la persona que carregui a l’Arxiu les 
fotografies (en endavant col·laborador) accepti les 
condicions següents:

- Ser major de divuit anys i tenir plena capacitat 
d’obrar. 
- Ser el propietari de la fotografia o bé disposar d’una 
autorització de l’autor. El col·laborador assumeix la 
responsabilitat per la infracció d’aquesta condició, 
d’essencial importància per a l’Observatori, amb total 
indemnitat per a aquesta entitat.
- Omplir la fitxa de precatalogació en tots els camps 
necessaris, i amb informació real i verídica.

2- Dret de propietat intel·lectual

-  En cap cas el col·laborador  perd la propietat de les 
imatges que carregui a l’Arxiu i les podrà distribuir i/o 
comercialitzar per la seva banda. 
- El col·laborador no obtindrà cap retribució econòmi-
ca per part del Consorci de l’Observatori del Paisatge 
per a incorporar les imatges a l’Arxiu.
- L’Observatori no obtindrà en cap cas retribució 
econòmica derivada de la venda o distribució de les 
imatges donades ni de les pròpies.
- El col·laborador,  en el moment de càrrega del fitxer, 
accepta la llicència Creative Commons Reconeixe-
ment-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). 

3-Ús de les imatges per part de l’Observatori

- L’Observatori es reserva el dret d’incloure les foto-
grafies a l’arxiu en base als seus criteris tècnics, legals 
i de continguts i a eliminar-les en el cas que infringeixi 
les normes i condicions. 
- L’Observatori pot utilitzar les imatges per a qualse-
vol dels productes que editi, i per a la promoció i la 

difusió de l’arxiu (incloses les xarxes socials), sempre 
que citi la informació dels crèdits, és a dir el nom de 
l’arxiu i el nom de l’autor de la foto. 
-  El col·laborador autoritza a l’Observatori del Paisat-
ge a transformar els continguts a fi i efecte d’adap-
tar-los al format i a la presentació visual del lloc web 
i/o als altres canals de les xarxes socials. 
- L’Observatori no es fa responsable de l’ús de les 
imatges per part de terceres persones.

4- Tractament de la informació personal 

A la fitxa de la imatge incorporada a l’Arxiu hi constarà 
el nom i els cognoms de l’autor de la/es fotografia/es.

Les dades personals i l’adreça de correu electrònic 
del col·laborador s’inclouran en l’agenda de contactes 
de l’Observatori del Paisatge.

El responsable del tractament de les dades perso-
nals és el Consorci de l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya, que és qui informarà al col·laborador de la 
validació o no de la/es imatge/s i de qualsevol altre 
aspecte relacionat amb aquesta/es.

Les dades es tractaran sobre la base del consenti-
ment del col·laborador , del compliment de les obli-
gacions legals i dels interessos legítims de l’Observa-
tori del Paisatge. 

El col·laborador pot exercir els drets d’accés, rec-
tificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, 
oposició i revocació del consentiment, si és el cas, 
dirigint-se al responsable del tractament de dades a 
l’adreça protecciodades@catpaisatge.net.
 
Per a més informació, consulteu la nostra política de 
protecció de dades.

En cas que el col·laborador tingui algun problema per 
incorporar les fotografies a l’Arxiu, pot comunicar la 
incidència a l’Observatori, enviant un correu electrò-
nic a centre.documentacio@catpaisatge.net.
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