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CONSENTIMENT PER A LA CAPTACIÓ D’IMATGES I AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS 

D’AQUESTES 
 

Nom i cognoms de la persona: ____________________________________________, major d’edat, 

amb domicili al carrer _____________________________________________, núm._____, localitat 

__________________, CP_______, correu electrònic ________________________, telèfon: 

______________, DNI/Passaport o document equivalent: _____________________. 

 

Si la persona és menor d’edat o es troba incapacitada per a obrar: 

Sr./Sra. ______________________________________ major d’edat titular del DNI: _____________ 

 Pare   Mare   Tutor legal de ____________________________________________________ 

 
Amb aquest document done el consentiment a la Universitat d’Alacant per a l’ús o la reproducció de 

les imatges filmades en vídeo, fotografies o gravacions de la veu, de:  

 

- la meua persona amb motiu de la meua participació en (nom de l’esdeveniment, activitat, acte) 

__________________________________________________________________________ 

 

- (el meu fill/la meua filla o persona tutelada) amb motiu de la seua participació en (nom de 

l’esdeveniment, activitat, acte)  

_____________________________________________________________ 

 

Les seqüencies filmades o fotografies seran utilitzades per a la promoció i la difusió de l’activitat, amb 

finalitats educatives, estadístiques, d’investigació i científiques, i es podran usar amb aquesta finalitat 

mitjançant: 

 

- La seua incorporació en la web i canals de divulgació institucional de la Universitat d’Alacant. 

- La seua publicació en la web de _________________________________________________. 

- La seua publicació en la plataforma ______________________________________________. 

- La seua publicació en la xarxa o xarxes socials 

_______________________________________. 

 

Si jo decidisc rescindir aquesta autorització, no seran permesos usos posteriors de la meua imatge o 

de la del meu fill o la meua filla, tutoritzat/tutoritzada, però no es podrà demanar que es retornen les 

fotografies o la informació ja utilitzada. Així mateix, renuncie a rebre qualsevol retribució per aquests 

usos d’acord amb l’autorització precedent. 

 

La Universitat d’Alacant es responsabilitza d’aplicar les degudes mesures de seguretat i altres 

obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.  
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Les persones interessades podran exercir els seus drets en relació amb les seues dades personals 

davant de la Gerència de la Universitat, mitjançant sol·licitud presentada en el Registre General de la 

UA segons el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

administracions Públiques.  

 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades i la Política de Privacitat 

de la Universitat d’Alacant en l’enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html. 

 

 

Alacant, ____ de _______________ del 20__  

 

Nom i cognoms de la persona cedent/pare/mare o representant legal:  
 
 
 
 
Signatura: _____________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable Universitat d’Alacant 

Finalitat Ús, captació, reproducció i/o difusió de les imatges amb la 
finalitat de promocionar i difondre l’activitat amb finalitats 
educatives, d’investigació i científiques, i estadístiques. 

Legitimació L’interessat ha donat el consentiment per al tractament de 
les dades personals per a una o diverses finalitats 
específiques (art. 6.1.a) RGPD 

Destinataris Xarxes socials, mitjans de comunicació i difusió institucional, 
i pàgina web de la UA 

Drets Les persones interessades podran exercir els seus drets en 
relació amb les dades personals davant de la Gerència de la 
Universitat, mitjançant sol·licitud presentada en el Registre 
General de la UA segons el que estableix la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

Informació addicional La informació ampliada i detallada es troba en l’enllaç 
següent: 
https://web.ua.es/privacidad/va/informacioampliada0028.pdf 
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