
ANNEX III: AUTORITZACIÓ ÚS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE 
MENORS 

Senyor/ Senyora……………………………………………………………………………….. amb DNI……………………………….………………….,  
com mare/mare/tutor-a de…….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
AUTORITZA a EMOTIONAL BUSINESS S. L. U., amb CIF. B-97987895 en el tractament de les seues dades personals, 
conforme amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 
de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya i de les seues normes de 
desplegament. Li informem que: 

RESPONSABLE DE 
TRACTAMENT 

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS S. A. (CIF A-46483095) 

FINALITATS Tractament de dades de caràcter personal per a la gestió I CONCURS DE CURTMETRATGES 
‘Fèric’, així com, per a la promoció i publicitat de les activitats de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències. 
 

LEGITIMACIÓ La legitimació està basada en un interés legítim aplicable al responsable de tractament, 
execució d'un contracte, és a dir, condicions de participació en el concurs, i consentiment 
de l'interessat. 

DESTINATARIS No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 

CONSENTIMENTS 
EXPRESSOS 

 
SÍ  NO  La gravació i ús d'imatges en què puga aparéixer, de forma conjunta o 
individualitzada, a títol gratuït, sense que genere, en cap cas, drets o cap compensació 
econòmica per a qui subscriu, en els termes següents: 
Gravació / captació d'imatges:  
Les gravacions, fotografies o filmacions es podran realitzar per CAC, S. A. o pels mitjans de 
comunicació per ella convocats, amb fins periodístics, publicitaris o promocionals de CAC, 
S. A. En cap cas, les gravacions realitzades per CAC, S. A. suposaran menyscabament de 
l'honra o reputació, segons el que disposa la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció a 
l'Honor, a la Intimitat Personal i a la Pròpia Imatge, i legislació concordant. 
Ús de les imatges:  
Les imatges podran ser utilitzades per a promocionar i publicitar les activitats que es 
realitzen en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, en qualsevol mitjà de 
comunicació social (premsa escrita, TV, web, xarxes socials...), per qualsevol sistema o 
format, modalitat o procediment tècnic existent o venider, tant en analògic com digital, 
inclòs el vídeo domèstic, televisió per cable o satèl·lit i publicitat (publicacions, fullets, 
cartelería...), sense limitació temporal o geogràfica. Les imatges podran ser tractades i 
modificades per al seu ús d'acord amb el que establix el paràgraf anterior. Les imatges 
obtingudes podran ser cedides lliurement a tercers amb fins periodístics, publicitaris o 
promocionals de CAC, S. A. 

TERMINIS DE 
CONSERVACIÓ 

Les dades seran destruïdes una vegada comunique la seua baixa i/o finalitzats els períodes 
legals de conservació. Les dades tractades basant-se en el consentiment de l'interessat es 
mantindran fins que no expiren els terminis legals si haguera obligació legal de 
manteniment, o de no existir eixe termini legal, fins que l'interessat sol·licite la seua 
supressió o revoque el consentiment atorgat. 

DRETS Els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, 
portabilitat i limitació del tractament per mitjà d'un escrit amb la Ref. ‘Dades personals’, 
dirigit a CAC, S. A.: Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) núm. 
7, 46013 València (Espanya). També podrà exercir dits drets a través del correu electrònic 
lopd@cac.es. 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Visite la nostra Política de Privacitat en la pàgina www.cac.es. Pot sol·licitar informació 
addicional i detallada, sobre protecció de dades sol·licitant-ho a lopd@cac.es. 

 
València, a ……….. de…………… de 2018 

Signat: …………………………………………………………………. 
 


