CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE I CONTINGUTS
Ciutat i data:
LA PERSONA CEDENT:
Nom i cognoms:
Centre o servei, entitat:
Càrrec:
DNI/NIF/NIE:
Domicili:
LA PERSONA CESSIONÀRIA:
UNIVERSITAT D'ALACANT
Persona de la UA que recapta les dades:
NIF: Q0332001G
Domicili: Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n 03690-Alacant
OBJECTE DE LA CESSIÓ: ___________________________________________
(indiqueu la denominació de l'activitat o projecte)

☐ Conferència
☐ Taller
☐ Seminari

☐ Master class
☐ Exposició
☐ Entrevista

☐ Càpsula formativa
☐ Competició

☐ Uns altres. Especifiqueu:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

DESENVOLUPAMENT:
☐ La PERSONA CEDENT autoritza la captació, enregistrament o fixació de
la seua intervenció en el context de l'activitat o projecte.

☐ La PERSONA CEDENT cedeix el dret a reproduir, distribuir i difondre
totalment o parcialment la seua intervenció, així com els continguts
aportats, a través de qualsevol procediment o mitjà, tangible o
intangible, en línia o fora de línia.
☐ La PERSONA CEDENT manifesta ser la persona titular legítima dels
continguts cedits.
☐ La PERSONA CEDENT manifesta que no li consta que hi haja
reclamacions de tercers respecte dels continguts cedits.
☐ La PERSONA CESSIONÀRIA, en concret, la persona o unitat sol·licitant
de les dades, es compromet a usar les dades exclusivament per a
l'objecte expressat, en el marc del que ha autoritzat o cedit la persona
cedent.
☐ La PERSONA CESSIONÀRIA es compromet a fer constar l'origen dels
continguts cedits en qualsevol activitat de difusió d’aquests en el context
de l'activitat o projecte.
a) La cessió dels drets es limita a activitats no lucratives.
b) El termini de cessió dels drets és el màxim previst per la llei.
c) L'àmbit de cessió de drets és mundial i universal.
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. Les persones interessades podran exercir els drets en
relació amb les seues dades personals davant la Gerència de la Universitat,
mitjançant una 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..
La PERSONA CEDENT accepta que aquest document constituïsca prova de
cessió.
I en prova de conformitat, el signa en el lloc i data de l'encapçalament.
Signatura de la PERSONA
CEDENT:

Signat:

Signatura de la persona de la
Universitat d'Alacant que recapta les
dades:

Signat:

