
 

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Responsabilitat 

 

Vostè declara que les dades i documents que ha proporcionat en relació amb la present convocatòria, són 
veraços.  

Així mateix, com a responsable de l'activitat vostè ha de comptar amb tots els permisos o autoritzacions 
necessaris per a la participació en el concurs, entre els que es troba l'autorització dels alumnes participants o, 
en cas de menors de 14 anys, dels seus pares o tutors, per al tractament de les seues dades personals, en els 
termes i condicions establides en l'apartat de “protecció de dades”. 

Per a això, l'Observatori Astronòmic posa a la seua disposició un model d'autorització en el present document. 

Protecció de dades 
 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantía dels drets digitals li informem que les seues dades i les dades dels alumnes 
participants seran incorporats a un fitxer titularitat de la Universitat de València amb la finalitat de gestionar la 
seua participació al concurs de l’Aula del Cel. A més, les dades obtinguts seran utilitzats per al 
desenvolupament de funcions pròpies de la Universitat de València com: 

• La investigació. 

• La creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura.  

• La difusió, la valoració i la transferència del coneixement. 

Registres d'imatge o so 

En el marc de la participació en el concurs, en el cas que el seu projecte siga seleccionat, s'obtindran imatges 
del professor responsable i dels alumnes participants en el mateix. Vostè autoritza a la Universitat de València 
a l'ús, l'edició, la difusió i l'explotació de les imatges, exclusivament per a fins divulgatius, docents i d'investigació 
dins del seu marc de desenvolupament. 

Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que pogueren atemptar als drets 
garantits en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i 
familiar i a la Pròpia Imatge, així com del ple respecte de les previsions específiques de l'art. 4 de la Llei 
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 

Exercici de drets 

Les autoritzacions concedides en aquest document podran ser revocades per mitjà de la presentació de 
l'oportú escrit. Esta revocació i/o l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament, 
podrà realitzar-se per mitjà de presentació d'escrit adjuntant document identificatiu. Per a això, pot dirigir-se a: 

Secretaria General - Universitat de València  
Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010, Valencia 
(Es recomana que en la seua sol·licitud indique vostè el títol de l'activitat “TeleAstreconcurs2021”) 

Propietat intel·lectual 

SENSE RENÚNCIA a la titularitat dels drets morals que corresponen als participants en el projecte, AUTORITZE 
EN EXCLUSIVA a la Universitat de València per tot el temps que l'ordenament jurídic espanyol permet, sense 
limitació geogràfica i amb independència del suport actual o futur en què es continga els treballs realitzats, a la 
reproducció, distribució i comunicació pública en mitjans de difusió pròpies de la Universitat de València, incloses 
xarxes socials, únicament amb fins divulgatius, docents i sense ànim de lucre. 

Així mateix, autoritze si és el cas a la transformació o adaptació de la mateixa quan el format o l'actualització 
dels continguts així ho exigisquen i a la seua utilització amb fins d'investigació. 



 

Omplir aquest espai si la persona es major de 14 anys: 
Sr./Sra.  , major d’edat, titular del DNI:  , 
pel present document manifeste els següents consentiments: 

Omplir aquest espai si la persona es menor de 14 anys o està incapacitate/da legalment: 
Sr./Sra.  , major d’edat, titular del DNI:  , 
[pare, mare o tutor legal de   ], pel present document manifeste els 
següents consentiments: 

 

 
MODEL AUTORITZACIÓ DELS PARES / TUTORS DELS ALUMNES PARTICIPANTS 

            de  20___ 
 

 
 

 

Informació del concurs Aula del Cel 

He sigut informat/da de les bases i polítiques de privacitat de la convocatòria de concurs de l’Aula del Cel de 
l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València. Les dades obtinguts seran utilitzats per al 
desenvolupament de funcions pròpies de la Universitat de València com: 

• La investigació. 

• La creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura. 

• La difusió, la valoració i la transferència del coneixement. 

Dades personals 

Consent en el tractament de les dades personals del meu representat, inclosa la imatge, en el marc del 
concurs i les finalitats esmentades en el apartat anterior. 

Registres d'imatge y/o so 

En el marc de l'exercici de l'activitat es pot obtindre imatges y/o vídeos. Vostè autoritza a la Universitat de 
València a l'ús, l'edició, la difusió i l'explotació de les imatges i/o vídeos que es pogueren realitzar, exclusivament 
per a fins divulgatius, docents i d'investigació dins del seu marc de desenvolupament. 

Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que pogueren atemptar als drets 
garantits en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i 
familiar i a la Pròpia Imatge, així com del ple respecte de les previsions específiques de l'art. 4 de la Llei 
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor." 

Exercici de drets 

Les autoritzacions concedides en aquest document podran ser revocades per mitjà de la presentació de l'oportú 
escrit. Esta revocació y/o l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament, podrà 
realitzar-se per mitjà de presentació d'escrit adjuntant document identificatiu. Per a això, pot dirigir-se a: 

Secretaria General - Universitat de València Av. 
Blasco Ibáñez, 13. 46010, Valencia 
(Es recomana que en la seua sol·licitud indique vostè el títol de l'activitat “TeleAstreConcurs2021”) 

I en prova de conformitat, signe el present document en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
 

Nom i cognoms 
 
 

 

 

signa PARE / MARE / TUTOR 

Nom i cognoms 
 
 

 

 

Signa ESTUDIANT 

 


