DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE DRETS D’IMATGE I DADES
PERSONALS, I DE LA CESSIÓ DE MATERIALS DE SUPORT DE SESSIONS
FORMATIVES
Nom i cognoms: ................................................................................... ................, amb DNI núm.: ........................................................,
d’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, i l’article 13 del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com
a participant en l’activitat següent:
.................................................................................................................................................................. Dia: .............................. Hora: ..................
AUTORITZE la Universitat Jaume I
- Que la meua imatge puga aparèixer en:
Actuacions de difusió mitjançant imatges corresponents a activitats organitzades per l’UJI
Publicacions

Pàgina web

Exposicions, panells

Retransmissions en diferit

Retransmissió en directe de les sessions mitjançant videoconferència o streaming i/o qualsevol
altre mitjà de difusió sempre que faça referència a les citades activitats.
-

A fer públic, entre els assistents de les sessions formatives, el nom del meu compte de Twitter,
que és ................................................................................. , amb finalitats relacionades amb l’activitat citada.

AUTORITZE la difusió, reproducció, distribució i comunicació pública dels materials i
documents cedits per acompanyar la sessió formativa. En cap cas aquesta autorització implica
una cessió en exclusiva dels drets d’explotació d’autor/a sobre l’obra ni impedeix l’explotació
normal de l’obra a través de les formes habituals.
HE SIGUT INFORMAT que el Servei de Comunicació i Publicacions tractarà les meues dades
personals d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Universitat Jaume I.
Finalitat del tractament: difusió del coneixement, la ciència, la cultura i la tècnica, i la pròpia imatge de
la Universitat.
Legitimació: Estatuts de la Universitat Jaume I.
Destinataris: les imatges podran ser publicades en pàgines web, panells d’exposicions i altres suports.
Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i també la limitació o
l’oposició al tractament adreçant-vos a la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre electrònic
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l’Oficina d’Informació i
Registre (InfoCampus), situada a l’Àgora Universitària (locals 14-15).
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de
dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U026

Aquesta autorització s’entén atorgada per temps indefinit, sempre que la persona interessada no
la revoque expressament.

(signatura)
Castelló de la Plana, …….... d .................................................................. de 201…...

