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ANNEX III-A 

Autorització cessió de imatge persones adultes 

 CONTRACTE DE CESSIÓ DE DRETS A LA FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA 

INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(FISABIO) 

En /Na.                                                                     

amb DNI/NIE/Passaport                                                    y domicili en             

                                                                               d’ara en avant, EL AUTORITZANT.                                                                              

 

Per mitjà del present document cedisc a FISABIO amb facultat de cessió a tercers, els drets 

d'imatge, so i propietat intel·lectual i industrial així com qualssevol altres drets que pogueren 

correspondre'm, conseqüència de la participació en la II edició del Concurs “De major vull ser 

como…”; realitzat per LAS NAVES I FISABIO en l'àmbit de la investigació sanitària i biomèdica, i 

el material resultant de les quals, podrà ser objecte de comunicació pública o qualssevol forma 

d'explotació per FISABIO. 

L'objecte de la present autorització comprén la cessió del contingut patrimonial del dret a la 

pròpia imatge, sense limitació temporal i espacial, necessària per a dur a terme l'explotació dels 

materials resultants del dit concurs i de les utilitzacions secundàries dels mateixos, així com la 

seua possible incorporació en altres llocs web i obres gràfiques, sonores o audiovisuals amb fins 

comercials, promocionals, podent utilitzar FISABIO qualsevol extracte o fotografia 

Se cedix per tant els drets d'imatge i so que puguen correspondre'm per la meua intervenció, 

així com els drets d'explotació i, en especial, els drets de fixació, reproducció, comunicació 

pública, distribució i transformació de la seua intervenció per qualsevol procediment tècnic o 

sistema d'explotació, comprenent-se entre ells, sense perjuí d'altres coneguts no mencionats, 

els de ràdio i televisió per ones hertzianes, digital terrestre, cable, satèl·lit, ja siguen lliures o 

subjectes a pagaments, així com la seua distribució en vídeo domèstic, dvd, cd rom, internet, 

etc, en la seua versió original, doblegada o subtitulada en qualsevol llengua o idioma. 

La meua autorització es referix a la totalitat d'usos que puguen tindre les imatges o sons, o parts 

de les mateixes, en les que aparecezco, utilitzant els mitjans tècnics coneguts en l'actualitat i els 

que pogueren desenrotllar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació. Tot això amb l'única 

excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que pogueren atemptar al dret a l'honor 

en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/82, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, 

la Intimitat Personal i familiar i a la Pròpia Imatge. 

La meua autorització no comporta cap tipus de remuneració econòmica. 
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Firmat  En /Na 

DNI/NIE/Passaport 

  

* D'acord amb el que disposa la L.O 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les 

dades facilitats a través del present formulari, seran incorporats a un fitxer de tractament 

automatitzat, titularitat de LAS NAVES i de FISABIO, per a les finalitats que es desprenen del 

present document, comunicar-se amb les persones sol·licitants, poder dur a terme les funcions 

pròpies de LAS NAVES i de FISABIO i fins estadístics, podent exercitar UD. Els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació o oposició per mitjà de sol·licitud per escrit dirigida al Carrer Juan 

Verdeguer 16, C.P. 46024 de València (en cas de LAS NAVES) i en Avinguda de Catalunya núm. 

21 CP 46020 de València (en cas de FISABIO) , acompanyant una còpia del D.N.I. La Fundació ha 

adoptat les mesures de seguretat previstes la normativa vigent, trobant-se els seus fitxers 

inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, garantint el secret i la confidencialitat de 

les dades 

Així mateixes les dades seran cedits a l'empresa “Associació per la Coeducació”; sítia en C/ Els 

Centelles 13, pta. 29. 46006 València i CIF: G-96188438, només als efectes de gestió tècnica de 

les activitats de la convocatòria. 

En virtut del RGPD 679/2016 de 27 d'abril de 2016 de Protecció de dades, per aplicació del deure 

d'informar de l'Art. 14, el Responsable del tractament és la Fundació de la Comunitat Valenciana 

per a la Promoció Estratègica el Desenvolupament i la Innovació Urbana, amb domicili en Pza. 

Ajuntament, 1 C.P.: 46002 - València i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 

Biomèdica de la Comunitat València, amb domicili a efecte de notificacions en Avinguda de 

Catalunya núm. 21 CP 46020 de València. 

 


