ANNEX IV: AUTORITZACIÓ PER A REGISTRE DE CONTINGUT AUDIOVISUAL

DADES DEL SOL·LICITANT
NIF

NOM

CORREU ELECTRÒNIC

COGNOMS
TELÈFON MÒBIL

DIRECCIÓ
CODI POSTAL

LOCALITAT

PAÍS

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, done el meu consentiment a la Universitat de València perquè la meua imatge puga ser gravada en suport
audiovisual, de conformitat amb el que es disposa en l’article 2.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Entenc que l’ús de la imatge o de la veu del participant és per al desenvolupament de les funcions pròpies de la
Universitat de València d’acord amb la Llei orgànica d’universitats i de conformitat amb els seus Estatuts, en particular per
integrar-se com a suport gràfic de la informació editada en les seues pàgines web.
Igualment, done el meu consentiment perquè la Universitat puga cedir aquestes dades a tercers quan, junt amb
continguts emparats per l’exercici del dret a la informació, es remeten als mitjans de comunicació en qualitat de nota de
premsa.
Se m’informarà sobre l’ús de l’enregistrament en vídeo o fotografies per a qualsevol altre fi diferent als esmentats
anteriorment.
Aquesta autorització s’aplica a les seqüències filmades en vídeo o fotografies que es puguen recopilar com a part del
desenvolupament de l’activitat i per als fins que s’indiquen en aquest document.
Els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament es poden
exercir en els termes definits en links.uv.es/lopd/derechos. La Universitat de València i les seues fundacions associades tenen
habilitada l’adreça lopd@uv.es per a la resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i per a qualsevol informació, suggeriment i petició d’exercici de drets, sense perjudici del dret a presentar una
reclamació davant l’autoritat de control competent.

SIGNATURA

Signatura de la persona sol·licitant

En València, a

.

Les signatures poden executar-se de manera manuscrita o mitjançant un certificat digital emès per una autoritat de certificació reconeguda.
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