Fitxa de cessió d’imatges i dades personals
(menor d’edat)
ACTIVITAT: REACCIONA!

En atenció al reconeixement del dret a la pròpia imatge en l’articule 18 de la Constitució espanyola i en la
llei 1/1982, de 5 de maig de protecció a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge i normativa de
protecció de dades de caràcter personal, per mitjà de la present
Sr./Sra. …………………………………………………………………………………………., amb DNI………………………………,
com a pare/mare o tutor de …………………………………………………………………………….(d’ara en avant, el menor)
AUTORITZA A CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES S.A. (d’ara en avant, C.A.C., S.A.), amb CIF.
A.46.483.095 a la gravació i ús de les imatges en les què puga aparéixer de forma conjunta o
individualitzada el menor en el complex de la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València, en els termes
següents:
Gravació / captació d’Imatges:
-

Les gravacions o filmacions es podran realitzar per CACSA o per els mitjans de comunicació per ella
convocats amb fins periodístics, publicitaris o promocionals de CACSA.
En cap cas, les gravacions realitzades per CACSA suposaran menyscabament de l’honra o reputació
del menor, segons el que disposa la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del
Menor i legislació concordant.

Ús de les Imatges:
-

-

Les imatges s’usaran per a la publicitat i promoció de les activitats que es realitzen en La Ciutat de
les Arts i de les Ciències de València, en qualsevol mitjà de comunicació social (premsa escrita, tv,
lloc web, xarxes socials...) per qualsevol sistema o format, modalitat o procediment tècnic existent
o venidor, tant en analògic com digital, inclòs el vídeo domèstic, televisió per cable o satèl·lit i
publicitat (publicacions, fullets, cartelleria...),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.

També autoritza el tractament de dades de caràcter personal per a la gestió del concurs Reacciona!, així
com, participació en els sortejos, activitats programades i la difusió dels premiats en qualsevol mitjà de
comunicació social (premsa escrita, tv, lloc web, xarxes socials...)
La present autorització es realitza a títol gratuït sense que genere, en cap cas, drets o cap compensació
econòmica per a qui subscriu.
A València, a………..de……………de……….

Signat el pare/mare o tutor,
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de
2016 (GDPR) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya i de les seues normes de desplegament, li informem que El Responsable
del Tractament de Les Seues Dades és la Ciutat de les arts i de les ciències, S.A. (CAC, SA). La finalitat per la qual tractem les seues dades és
per a formalitzar la inscripció a l’activitat. La legitimació del tractament de les seues dades, estava basada en l’execució d’un contracte i
consentiment de l’interessat. Els interessats podran exercitar 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 CACSA, Avinguda del Professor López Piñero” (Historiador de la
Medicina) núm. 7, 46013 València (Espanya). També podrà exercir dites dretes a través del compte lopd@cac.es
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