En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de
l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per
escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. De Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les
vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desemb re, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us
Informam
Que la vostra imatge serà enregistrada per a la seva difusió al canal __________ en el
marc de la __________, organitzada pel __________de la UIB.
Atorgau el consentiment perquè es pugui enregistrar, en suport audiovisual, a efectes
de reproducció i comunicació pública, la vostra imatge per a la seva difusió al canal
__________ en el marc de la __________, consentiment que podreu revocar en
qualsevol moment?
Sí
No
L’autorització d’utilització del contingut gravat i de la seva imatge, es fa a l’empara
del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a
l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.
La UIB és la responsable del tractament de les vostres imatges i com a tal us garanteix
els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del
tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar
per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la
delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes
Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat
de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.
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