AUTORITZACIÓ QUE HA DE FIRMAR EL PARE, LA MARE, EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DE L’ALUMNE O
L’ALUMNA QUE PARTICIPA EN EL VÍDEO
Per a gestionar la participació en la 2a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor 2021:
“Xicotetes accions perquè la nostra salut sempre guanye”, l’entrega de premis corresponent i la divulgació
posterior dels vídeos participants, en virtut de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, i del Text Refós de la Llei de propietat intel·lectual, a continuació l’informem sobre el
tractament de dades que efectuarà l’entitat CONSUM, i sobre les autoritzacions i els consentiments que
calen per a poder tractar les dades de caràcter personal del seu fill o la seua filla i publicar la seua imatge
i el seu nom.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
“CONSUM, S. COOP.V.”
Responsable

Dades del contacte
del Delegat de
Protecció de Dades

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

gestionar la participació en la 2a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del
Consumidor 2021: “Xicotetes accions perquè la nostra salut sempre guanye”,
l’entrega de premis corresponent i la divulgació posterior del vídeo concursant.
La legitimació d’estos tractaments es basa en el seu consentiment.

Finalitat

Legitimació
Se cediran dades a tercers: A l’agència de publicitat i a la impremta.

Destinataris
Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, a més d’altres drets com s’explica en
la informació addicional en el revers d’esta pàgina.
Mitjançant este document:





Consent expressament el tractament de les dades de caràcter personal del meu fill o la meua filla
per a gestionar correctament la 2a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor 2021:
“Xicotetes accions perquè la nostra salut sempre guanye”.
Autoritze expressament la publicació de la imatge i el nom del meu fill o la meua filla en
publicacions internes de CONSUM, així com en portals digitals interns.
Autoritze expressament la publicació de la imatge i el nom del meu fill o la meua filla en
publicacions en premsa i publicacions escrites i en línia, mitjans i xarxes socials públics (Internet).

Així mateix, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de propietat intel·lectual, mitjançant la firma d’este document CEDISC I TRANSMET a CONSUM els
drets d’autor i els drets d’explotació que em pogueren correspondre sobre les fotografies del meu fill o la
meua filla i del vídeo on el meu fill o la meua filla ha participat. La cessió es fa sense límit temporal (és a
dir, per termini indefinit) amb caràcter exclusiu, de forma totalment gratuïta i sense contraprestació de
cap classe a favor meu, i CONSUM és l’únic titular i propietari dels suports i originals on es tracten i
emmagatzemen les meues dades de caràcter personal.
…………………………………………………………………………., …………………… de……………….. de ………………………………..
Firmat:

Nom i cognoms:…………………………………………………………………………………………………..
DNI núm.……………………………………………………………………………………………………………………
Marqueu el que corresponga:
 Pare  mare  tutor  representant legal
Nom del xiquet o la xiqueta…………………………………………………………..

INFORMACIÓ ADDICIONAL:


Qui és el Responsable del tractament de les dades del seu filla o la seua filla?:
Identitat: “CONSUM, S. COOP. V.” (En avant, CONSUM)
Adreça postal: Av. d’Alginet, núm. 1, 46460-Silla (València).
Telèfon: 961974000/ 961974050
Adreça electrònica: delegadoprotecciondatos@consum.es



Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Tractarem les seues dades per atendre dos finalitats diferents:
1.
2.

Gestionar la 2a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor 2021: “Xicotetes accions
perquè la nostra salut sempre guanye”.
Publicar la imatge i el nom dels xiquets guanyadors en mitjans de premsa externs i interns, offline
i online, i en documents i presentacions o plataformes internes.

Ha de tindre en compte que quan les seues dades es publiquen en Internet, implica la cessió d’estes
dades a tercers i, en particular, a les persones físiques i/o jurídiques que hi accedisquen des de
qualsevol país, inclosos els situats fora de l’espai econòmic europeu o en Estats que no oferixen un
nivell adequat de protecció d’acord amb el que es preveu en la normativa vigent sobre protecció de
dades de caràcter personal.


Durant quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals que proporcione es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació
del concurs, excepte les fotografies publicades, que no es podran eliminar.



Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
La base legal per al tractament de les seues dades és el consentiment que vosté ens dona per a
este mateix.



Quins drets té quan ens facilita les dades?
-

-

-



Dret d’accés i/o rectificació: Vosté té dret a accedir a les seues dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Dret de supressió o d’oposició al tractament: Vosté pot sol·licitar la supressió de les seues
dades o oposar-se al seu tractament en qualsevol moment, cas en el qual suprimiríem la
seua fotografia de la Memòria o la seua imatge del vídeo, encara que en les Memòries que ja
s’hagueren ja repartit no es podria suprimir.
Dret de limitació al tractament: si vosté ha exercit els drets de rectificació o oposició i
CONSUM es troba en procés de determinar si és procedent atendre eixa sol·licitud, o si les
dades ja no són necessàries per al tractament, però vosté les necessita per a la formulació,
l’exercici o la defensa de reclamacions, pot sol·licitar-nos la limitació del tractament; d’esta
manera, durant el temps que dure la limitació, CONSUM només podrà tractar les dades:
o
Amb el seu consentiment.
o
Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
o
Per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica
o
Per raons d’interés públic.
Dret a la portabilitat de les seues dades: ens pot sol·licitar rebre les dades que ens ha
proporcionat, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, i que les
transmetem a un altre responsable de tractament que vosté ens indique.

Si considera que els seus drets no s’han atés de forma deguda, pot interposar una reclamació
davant l’Agència de Protecció de Dades.

AUTORITZACIÓ QUE HAN DE FIRMAR ELS MAJORS D’EDAT AMB CAPACITAT D’OBRAR PARTICIPANTS EN
EL VÍDEO
Per a gestionar la participació en la 2a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor 2021:
“Xicotetes accions perquè la nostra salut sempre guanye”, l’entrega de premis corresponent i la divulgació
posterior dels vídeos participants, en virtut de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, i del Text Refós de la Llei de propietat intel·lectual, a continuació l’informem sobre el
tractament de dades que efectuarà l’entitat CONSUM, i sobre les autoritzacions i els consentiments que
calen per a poder tractar les seues dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
“CONSUM, S. COOP.V.”
Responsable

Dades del contacte
del Delegat de
Protecció de Dades

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

gestionar la participació en la 2a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del
Consumidor 2021: “Xicotetes accions perquè la nostra salut sempre guanye”,
l’entrega de premis corresponent i la divulgació posterior del vídeo concursant.
La legitimació dels presents tractaments es basa en el seu consentiment.

Finalitat

Legitimació
Se cediran dades a tercers: A l’agència de publicitat i a la impremta.

Destinataris
Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, a més d’altres drets com s’explica en
la informació addicional en el revers d’esta pàgina.

Mitjançant este document:




Consent expressament el tractament de les meues de dades de caràcter personal per a gestionar
correctament la 2a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor 2021: “Xicotetes
accions perquè la nostra salut sempre guanye”.
Autoritze expressament la publicació de la meua imatge i el meu nom en publicacions internes
de CONSUM, així com en portals digitals interns.
Autoritze expressament la publicació de la meua imatge i el meu nom en publicacions en premsa
i publicacions escrites i en línia, mitjans i xarxes socials públics (Internet).

Així mateix, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de propietat intel·lectual, mitjançant la firma d’este document CEDISC I TRANSMET a CONSUM els
drets d’autor i els drets d’explotació que em pogueren correspondre sobre les meues fotografies i el vídeo
on ha participat el meu fill. La cessió es fa sense límit temporal (és a dir, per termini indefinit) amb caràcter
exclusiu, de forma totalment gratuïta i sense contraprestació de cap classe a favor meu, i CONSUM és
l’únic titular i propietari dels suports i originals on es tracten i emmagatzemen les meues dades de caràcter
personal.
…………………………………………………………………………., …………………… de……………….. de ………………………………..
Firmat:

Nom i cognoms:…………………………………………………………………………………………………..
DNI núm.……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACIÓ ADDICIONAL:


Qui és el Responsable del tractament de les teues dades?:
Identitat: “CONSUM, S. COOP. V.” (En avant, CONSUM)
Adreça postal: Av. d’Alginet, núm. 1, 46460-Silla (València).
Telèfon: 961974000/ 961974050
Adreça electrònica: delegadoprotecciondatos@consum.es



Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Tractarem les seues dades per atendre dos finalitats diferents:
3.
4.

Gestionar la 2a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor 2021: “Xicotetes accions
perquè la nostra salut sempre guanye”.
Publicar la seua imatge i el seu nom en mitjans de premsa externs i interns, offline i online, i en
documents i presentacions o plataformes internes.

Ha de tindre en compte que quan les seues dades es publiquen en Internet, implica la cessió d’estes
dades a tercers i, en particular, a les persones físiques i/o jurídiques que hi accedisquen des de
qualsevol país, inclosos els situats fora de l’espai econòmic europeu o en Estats que no oferixen un
nivell adequat de protecció d’acord amb el que es preveu en la normativa vigent sobre protecció de
dades de caràcter personal.


Durant quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals que proporcione es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació
del concurs, excepte les fotografies publicades, que no es podran eliminar.



Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
La base legal per al tractament de les seues dades és el consentiment que vosté ens dona per a
este mateix.



Quins drets té quan ens facilita les dades?
-

-

-



Dret d’accés i/o rectificació: Vosté té dret a accedir a les seues dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Dret de supressió o d’oposició al tractament: Vosté pot sol·licitar la supressió de les seues
dades o oposar-se al seu tractament en qualsevol moment, cas en el qual suprimiríem la
seua fotografia de la Memòria o la seua imatge del vídeo, encara que en les Memòries que ja
s’hagueren ja repartit no es podria suprimir.
Dret de limitació al tractament: si vosté ha exercit els drets de rectificació o oposició i
CONSUM es troba en procés de determinar si és procedent atendre eixa sol·licitud, o si les
dades ja no són necessàries per al tractament, però vosté les necessita per a la formulació,
l’exercici o la defensa de reclamacions, pot sol·licitar-nos la limitació del tractament; d’esta
manera, durant el temps que dure la limitació, CONSUM només podrà tractar les dades:
o
Amb el seu consentiment.
o
Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
o
Per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica
o
Per raons d’interés públic.
Dret a la portabilitat de les seues dades: ens pot sol·licitar rebre les dades que ens ha
proporcionat, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, i que les
transmetem a un altre responsable de tractament que vosté ens indique.

Si considera que els seus drets no s’han atés de forma deguda, pot interposar una reclamació
davant l’Agència de Protecció de Dades.

