BASES DE LA III EDICIÓ DEL CONCURS DE
VÍDEOS “DE MAJOR VULL SER COM... ”
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1. ANTECEDENTS
La Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el
Desenvolupament i la Innovació Urbana (Las Naves) és una fundació pública de
l’Ajuntament de València que té com un dels seus objectius promoure la innovació
urbana

amb

les

persones

com

a

centre

de

les

accions.

La seua missió és la d'acompanyar processos i iniciatives que puguen aportar
solucions innovadores a problemes reals de la ciutadania, reforçant les estructures
socials del territori, a través del coneixement i la tecnologia, posant la innovació al
servici de la ciutadania per a contribuir a la governança i cohesió social. La seua visió:
una València sostenible, equitativa, integradora, accessible i culturalment activa. En el
desenvolupament de la seua activitat té en compte la participació ciutadana, les
polítiques

d'igualtat,

la

transparència,

l'ocupació

i

la

innovació

social.

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat
Valenciana (FISABIO) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i
assistencial, el fi primordial de la qual és el foment, impuls i desenvolupament de la
investigació cientificotècnica, sanitària i biomèdica en la Comunitat Valenciana. Fisabio
integra i gestiona l'activitat científica de 17 departaments de salut, Fisabio-Salut
Pública i Fisabio-Oftalmologia Metgessa. Ofereix servici a més de 1.500 professionals
de la xarxa sanitària valenciana, especialistes que treballen en projectes d'investigació
i assajos clínics gestionats a través de la Fundació. A més, coordina la Xarxa
Valenciana de Biobancs. En l'actualitat, Fisabio gestiona estudis clínics, projectes
d'investigació, patents i models d'utilitat, en les àrees de malalties cardiovasculars,
càncer, vacunes, genòmica, malalties infeccioses, malalties rares, oftalmologia, etc.
L'11 de febrer es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la
Ciència, en reconeixement al paper clau que les dones exercim en la comunitat
científica i la tecnologia. En la seua resolució del 22 de desembre de 2015, l'òrgan de
les Nacions Unides on estan representats tots els Estats Membres va aprovar una
resolució en què justificava la proclamació d'aquest Dia Internacional i lloava les
iniciatives dutes a terme de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la
Ciència i la Cultura, l'Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i
l'Apoderament

de

les

Dones

(ONU-Mujeres),

la

Unió

Internacional

de

Telecomunicacions i altres organitzacions competents per a recolzar les dones

científiques i promoure l'accés de les dones i les xiquetes a l'educació, la capacitació i
la investigació en els àmbits de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les
matemàtiques, així com la seua participació en eixes activitats, a tots.
Hui en dia, les xiquetes es continuen enfrontant a estereotips i barreres socials i
culturals que, de facto, estan actuant com a límits en el seu accés a l'educació, a
l'ocupació de llocs de responsabilitat i l'obtenció de finançament per a la investigació,
dificultant-se cursar carreres científiques i desenvolupar plenament tot el seu
potencial. Les dones són una minoria en la investigació científica, en l'ocupació de
llocs de direcció i en el lideratge d'investigacions o adopció de decisions en matèria
científica.
El desconeixement de referents femenins en la ciència i la tecnologia estan entre les
causes que influeixen en el despertar de vocacions científiques i tecnològiques entre
les xiquetes i adolescents, sent la innovació i la tecnologia ferramentes clau per a
l'exercici i èxit en la seua inserció professional i laboral, així com en el
desenvolupament d'una societat més equitativa, igualitària i inclusiva. Desconstruir
estereotips, visibilitzar referents entre les generacions més jovens es converteix en
una de les ferramentes que possibilitarà una societat més equitativa amb majors
índexs de benestar social.
2. OBJECTE DEL CONCURS DE VIDEOS
Las Naves i FISABIO convoquen la III Edició del Concurs de Vídeos “De major vull ser
com...” dirigit a les generacions de jovens estudiants que permeta investigar i
identificar referents de dones o col·lectius de dones en disciplines científiques,
tecnològiques i innovadores, així com visibilitzar l’impacte que el patriarcat ha produït
a les seues vides i trajectòries professionals. Ambdues entitats ja van organitzar la
primera i segona edició d'aquest concurs.
El vídeo ha de mostrar l'aportació d'una dona i/o d'un col·lectiu de dones i la seua
rellevància o aportació a la ciència i la tecnologia, contribuint al benestar o la qualitat
de vida de la ciutadania; o mostrar les repercussions del patriarcat en la societat,
relacionat amb l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació. Les persones triades
poden ser una figura històrica, rellevant pels seus descobriments o innovacions, o bé
una/es dona/es actual/s o un col·lectiu de dones.

3. PRESSUPOST, PREMIS I FORMA DE PAGAMENT
El concurs de vídeos “De major vull ser com....” convocat per Las Naves i FISABIO té
una dotació econòmica total de 16.000 EUR, assumint cada entitat el 50% d’aquest
import.
Cada una de les categories de les quatre modalitats que es detallen a continuació
rebran un premi de 2.000 EUR.
D'aquest import, 1.000 EUR hauran de destinar-se a la compra de material tecnològic
i/o científic del centre educatiu a què pertanyen els membres del vídeo premiat pel
jurat.

Els 1.000 EUR restants seran per a les persones o equips autors del vídeo premiat i
també hauran de ser destinats a la compra de material tecnològic i/o educatiu:
Modalitat 1. Premi al Millor Guió.
- Categoria ESO i Cicle Bàsic d'FP
- Categoria Batxillerat i Cicle Mitjà i Superior d'FP
Modalitat 2. Premi a la Millor Producció Audiovisual.
- Categoria ESO i Cicle Bàsic d'FP
- Categoria Batxillerat i Cicle Mitjà i Superior d'FP
Modalitat 3. Premi al Vídeo més Innovador en la Selecció del Personatge.
- Categoria ESO i Cicle Bàsic d'FP
- Categoria Batxillerat i Cicle Mitjà i Superior d'FP
El jurat podrà atorgar, així mateix, fins a 2 reconeixements honorífics o mencions
especials, sense dotació econòmica, per a cada una de les 2 categories de les 3
modalitats.
Modalitat 4. Premi del Públic al Millor Vídeo.
- Categoria ESO i Cicle Bàsic d'FP
- Categoria Batxillerat i Cicle Mitjà i Superior d'FP
Una volta finalitzada l’entrega de Premis es programaran unes sessions obertes al
públic general, que podrà visualitzar i votar els vídeos que no han resultat guanyadors

de les altres modalitats per a escollir els guanyadors d’aquesta modalitat.
S’anunciaran amb suficient antelació tant el lloc i horari de les sessions com el
mecanisme per a otorgar el vot.
El premi s'abonarà per mitjà de transferència bancària.
4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS
Les persones participants en el concurs de vídeos “De major vull ser com....” hauran
de presentar un format audiovisual desenvolupat amb mitjans com el telèfon mòbil,
tauleta tàctil o càmera de vídeo en què l'alumnat transmeta els aspectes identificats
en l'apartat 4.2 d'aquestes bases.
Es podrà participar davall qualsevol classe d'expressió artística sempre que siga en
format audiovisual, la duració del vídeo no excedisca de 3 minuts i podrà remetre's
indistintament en llengua castellana o valenciana.
4.1. DESTINATARIS
Les persones solicitants hauran d'estar cursant estudis en centres educatius de la
Comunitat Valenciana (ESO, Batxillerat i FP) i tindre més de 12 anys.
La participació pot ser individual o en grup, sent 5 el número màxim de persones
integrants per grup.
Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 vídeos.
4.2. OBJECTIUS DEL CONCURS

•

Visibilitzar les dones i els seus èxits en els àmbits de la ciència, la tecnologia, la
investigació, la innovació i la seua contribució al benestar de la ciutadania.

•

Evidenciar les dificultats amb què es troben les dones en les seues trajectòries
personals i professionals derivades de les funcions atribuïdes a les dones pel
patriarcat.

•

Consolidar en l'alumnat l'aprenentatge dels valors sobre els quals s'assenta el
principid'igualtat entre dones i hòmens.

•

Contribuir a la creació i difusió de referents femenins en la ciència, la
tecnologia, la investigació i la innovació.

•

Cooperar en l'èxit de competències bàsiques, especialment les relacionades
amb la investigació, la comunicació i la igualtat entre dones i hòmens.

•

Crear missatges que plasmen una actitud compromesa amb la justícia de
gènere i contra les expressions de desigualtat.

•

Superar els estereotips existents que relacionen la masculinitat amb la tinença
del coneixement i la seua predisposició a la investigació, la ciència i la
innovació.

•

Fomentar el treball multidisciplinari i col·lectiu de la comunitat educativa.

4.3. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
a) Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?
Les entitats responsables del tractament són les convocants del concurs, Fundació
Las Naves y FISABIO, actuant ambdues com a corresponsables del tractament. En
aquest terme, queda fixat el domicili de la Fundació Las Naves en el carrer Joan
Verdeguer, 16 de València (46024), i el de FISABIO en el carrer Misser Mascó, 3 de
València (46010).
b) Delegat de Protecció de Dades
La Fundació Las Naves ha designat al seu Delegat de Protecció de Dades d'acord
amb les obligacions legals. Pot posar-se en contacte amb el mateix a través del
següent email: lasnaves@dpoexterno.com
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Fundació FISABIO mitjançant
aques correu electrònic: dpdsectorpublico@gva.es.

c) Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades
personals?
De conformitat amb el que establix la normativa aplicable en matèria de protecció de
dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades (RGPD) i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
Drets Digitals (LOPDGDD), cada usuari que participe en el concurs, o son pare, mare o
representant legal en cas de tractar-se d'un menor de 14 anys, consent el tractament
de les seues dades personals, sent esta la base de legitimació. El mateix s'entendrà
atorgat de forma inequívoca, considerant-se la dita acceptació un acte afirmatiu clar
per la seua banda, que manifesta el dit consentiment. L'interessat podrà retirar el
consentiment en qualsevol moment.

d) Amb quina finalitat demanem les seues dades personals?

La principal finalitat per la qual tractem les seues dades personals és gestionar el
concurs de vídeos “De major vull ser com....”, regulat en les presents Bases Legals,
tramitar la participació en el mateix i, en últim terme, posar-nos en contacte amb
vosté per a notificar-li que ha resultat guanyador. De la mateixa manera, i atenent a
les finalitats anteriorment descrites, Fundació Las Naves i FISABIO publicaran el llistat
d'admesos i exclosos en les seues pàgines webs, a més, podran publicar el nom dels i
de les participants en premsa i tot tipus de mitjans de comunicació, en les seues
xarxes socials i pàgina web, en el marc del concurs, per a donar publicitat i promoció
tant a l'autor com a la convocatòria, sempre sense fins lucratius. Així mateix,
demanem les seues dades a fi de gestionar i atendre les sol·licituds d'informació,
dubtes, queixes, així com conèixer l'opinió dels usuaris, respecte al concurs.

e) Veracitat de les seues dades
Les i els participants garantixen que les dades personals facilitats són veraços i es fan
responsables de comunicar a la Fundació Las Naves i FISABIO qualsevol modificació
dels mateixos. La Fundació es reserva el dret a excloure de la present promoció a tota
persona participant que haja facilitat dades falses. Es recomana tindre la màxima
diligència en matèria de Protecció de Dades per mitjà de la utilització de ferramentes
de seguretat, no podent-se responsabilitzar a la Fundació de sostraccions,
modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

f) Per quant temps conservem les seues dades personals?
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a dur a terme el concurs en
què vosté està participant, així com per a determinar les possibles responsabilitats
que es pogueren derivar del mateix i del tractament de les dades. En este sentit,
conservarem les seues dades mentres no retire el consentiment manifestat.
g) Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?
Les dades podran ser comunicades als bancs i entitats financeres, per a la gestió dels
pagaments relacionats amb el premi, a les Administracions Públiques i als Jutges i
Tribunals a l'efecte de complir amb les seues respectives obligacions legals de
conformitat amb la normativa vigent.
La participació en el concurs implica l'autorització a la Fundació Las Naves i FISABIO
per a la utilització de les imatges fotogràfiques i de vídeo que s'obtinguen el dia de
l'entrega de premis. Aquestes podran ser utilitzades en les webs i xarxes socials de
Las Naves i FISABIO.
h) Difusió dels vídeos aportats en la realització del concurs
La participació en el concurs implica tàcitament l'autorització a Las Naves i a la
Fundació FISABIO a difondre el vídeo pels canals següents:
• Visualitzar el vídeo en les pàgines web oficials d'ambdues entitats.
•

Allotjar el vídeo, i permetre la seua visualització i comentaris, en els canals
oficials d'ambdues entitats en YouTube i Vimeo.

•

Visualitzar, comentar, votar i compartir en qualsevol de les xarxes socials,
blogs, propietat d'ambdues entitats.

•

En el seu cas, projecció en sala per a la selecció del Premi del Públic al Millor
Vídeo.

•

Utilitzar els vídeos de la promoció en qualsevol comunicació d'ambdues
entitats.

a) Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?
Per a exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, si és
el cas, Oposició, podrà formular una sol·licitud presentant un escrit en: Fundació Las
Naves, carrer Joan Verdeguer, 16 de València (46024), o al Delegat de Protecció de
Dades: lasnaves@dpoexterno.com; i el de FISABIO en el carrer Misser Mascó, 3 de
València (46010), o al Delegat de Protecció de Dades: dpdsectorpublico@gva.es
En l'escrit haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn,
haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o
document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant,
legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i
document identificatiu del mateix. En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions
davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).
4.4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tot el coneixement generat com a resultat dels vídeos premiats serà regulat de
manera obligatòria per les persones participants davall la Certificació “Creative
Commons”, facilitant d'aquesta manera el seu ús, reproducció i difusió de manera
lliure.
5. PROCÉS DE SELECCIÓ
5.1. TERMINI I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
El termini per a la remissió de les propostes participants en el concurs de vídeos “De
major vull ser com...” començarà el dia 4 de novembre de 2019 a les 00.00 h. i
finalitzarà el dia 2 de desembre de 2019 a les 23.59 h. Durant eixe període, les
persones interessades en participar al concurs hauran de seguir les següents
instruccions:
1. Per a presentar el vídeo
Els vídeos hauran de presentar unes característiques mínimes tècniques de
qualitat audiovisual que permeten el seu visionat en bones condicions d'imatge i so
per a ser avaluats pel jurat. Les entitats convocants del concurs es reserven el dret a
no admetre en el concurs a aquells vídeos que no complisquen amb aquestes

característiques mínimes d'imatge i so. Les característiques tècniques recomanables
dels vídeos seran les següents:

•

El tipus d’arxiu tindrà el còdec mp4 H.264

•

L’arxiu d’àudio tindrà el còdec MP3 o ACC

•

La resolució de l’arxiu serà Full HD (format 1920x1080)

L’arxiu

de

vídeo

s’haurà

de

pujar

a

un

servidor

al

següent

https://hermes.fisabio.san.gva.es/index.php/s/QIHmKMl62zoO412

enllaç:

(contraseña:

Demajor3) i el nom de l’arxiu haurà de coincidir amb el títol del vídeo, tal i com
figura en el corresponent Annexe II, per poder identificar vídeo amb participants.
1. Per a presentar la documentació annexa de participació al concurs:
- Obligatòriament s´ha d’omplir l’Annexe II denominat “FITXA DE SOL·LICITUD
DE PARTICIPACIÓ” de forma on-line a l’enllaç següent: Annexe II
- Omplir obligatòriament l'Annexe I “FITXA DE CONFIDENCIALITAT” de forma online a l’enllaç següent: Annexe I.
- A més, els i les concursants podran adjuntar tota aquella documentació
complementària que es considere oportuna i que puga ajudar a aclarir els
continguts del vídeo sempre que es complisca amb el que estableix el punt 5.2.
Aquesta documentació es podrà pujar a aquest enllaç: Annexe II
- Omplir i signar els documents denominats Annexe III (per adults) i Annexe IV
(per a menors d’edat) que es troben al final d’aquestes bases, per a la cessió
d’imatges, dades personals i propietat intelectual. En el cas que la persona
participant siga menor d'edat, el document Annexe IV serà signat per les
persones que ostenten la seua tutoria legal. Els documents es podran trobar en
les

pàgines

webs

de

FISABIO,

Las

https://blogs.fisabio.san.gva.es/demajorvullsercom/
d’informació

d’aquesta

convocatòria.

Naves

juntament

Aquests

i

al

blog

amb

la

resta

documents

s’adjuntaran

obligatòriament en format PDF a l’enllaç Annexe I.
5.2. ANONIMAT DE LES PROPOSTES
En compliment de l'article 187.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, el jurat adoptarà les seues decisions o dictàmens amb total
autonomia i independència, sobre la base de vídeos i fitxes de participació que li seran
presentats de forma anònima i atenent únicament als criteris en l'anunci de licitació
del concurs.

A aquests efectes, s'entendrà per projectes presentats de forma anònima aquells en
què no sols no figure el nom del seu autor o autora, sinó que a més no continguen
dades o indicis de qualsevol classe que permeten conèixer indirectament la identitat
de les persones autores d'aquest, o el centre.

5.3. PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE ADMESOS I EXCLOSOS
Una vegada finalitze la data d'inscripció es farà pública una llista provisional
d'admesos i exclosos en les pàgines web de Las Naves i FISABIO.
En cas d'exclusió es detallarà els motius d'aquesta exclusió i, si és una falta
esmenable, l'endemà de la publicació de la llista provisional començarà un termini de
5 dies hàbils per a esmenar errors i presentar la documentació.
5.4. PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE ADMESOS I EXCLOSOS
Una vegada finalitzat el termini de presentació d’esmenes, es farà publica la llista
definitiva d’admesos i exclosos en les pàgines web de Las Naves i FISABIO.
6. CRITERIS DE SELECCIÓ I FASES DEL CONCURS
La selecció dels vídeos guanyadors es farà en dues fases, sent la primera de caràcter
eliminatori.
En la primera fase el jurat puntuarà la valoració genèrica de tots els vídeos admesos a
concurs. Aquells que no superen la meitat de la puntuació en aquesta part no podran
optar a la següent fase.
Criteris de valoració genèrica. Total 60% puntuació
En la valoració genèrica dels vídeos rebuts es tindrà en compte:

•

Identificació de les repercussions del patriarcat en la societat i la promoció de la
igualtat de gènere en l'àmbit investigador, científic i innovador: 25%.

•

Originalitat en la selecció de la dona o col·lectiu de dones seleccionades: 15%.

•

Ús del lenguaje/imatge no sexista: 10%.

•

Originalitat i creativitat quant a la forma de presentació de la temàtica
proposta: 5%.

•

Qualitat del missatge i ús de recursos i habilitats comunicatives: 5%.

En la segona fase el jurat puntuarà la valoració específica dels vídeos que hagen
superat la primera fase i se sumarà a la puntuació global. D’aquests vídeos eixiran els
premiats de cada modalitat (a excepció de la Modalitat del Premi del Públic al millor
Vídeo).

Criteris de valoració específica (per a cada modalitat). Total: 40% puntuació
En la valoració dels vídeos rebuts es tindrà en compte:
•

Modalitat 1. Premi al Millor Guió.

Es valorarà l'estructura narrativa de l'obra, un guió ben escrit i que la història siga
clara, transmeta un missatge important i que s'ajuste a l'objecte de la convocatòria.
•

Modalitat 2. Premi a la Millor Producció Audiovisual.

Es valorarà la utilització de les diferents tècniques i recursos audiovisuals (edició,
realització, composició...).

•

Modalitat 3. Premi al Vídeo més Innovador en la Selecció del Personatge.

Es valorarà l’originalitat en la selecció del personatge o grup de personatges.
Totes les persones participants podran rebre un certificat que acredite la participació
en el concurs.
7. JURAT
El jurat encarregat de la selecció de propostes estarà integrat per entre 5 i 7 persones.
Dues d'elles representants de Las Naves i FISABIO respectivament i la resta (3 o 5)
seran persones especialistes vinculades al món de la igualtat, de la ciència, educació i
investigació, així com de l'àmbit de la creació i la cultura, especialment al món de la
comunicació audiovisual, a proposta de les fundacions convocants.
La composició del jurat es farà pública en les pàgines web de Las Naves i FISABIO amb
caràcter previ a la finalització del termini de presentació de candidatures (abans del 2
de desembre de 2019).
El jurat serà l'encarregat de deliberar sobre els treballs presentats i seleccionar els
vídeos guanyadors i les seues mencions especials. La fallada del concurs es donarà a
conèixer en un acte públic de lliurament i entrega de premis en dates properes al Dia
Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència en febrer de 2019,
inapel·lable.

i serà

8. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VÍDEOS
8.1. ANÀLISI DELS VÍDEOS I ELABORACIÓ DE PROPOSTA
Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos es reunirà el jrat, que
haurà sigut prèviament designat i la seua composició publicada segons arreplega el
punt 7.
El jurat farà constar la seua fallada en un informe o acta firmada pels seus membres,
la classificació dels vídeos, en ordre decreixent, tenint en compte els mèrits de cada
vídeo i els criteris exposats en l’apartat 6.
Haurà de respectar-se l'anonimat fins que el jurat emeta el seu dictamen, sent els
vídeos identificats amb un codi que es designarà en el mateix moment de la inscripció.
En el vídeo no haurà d'aparéixer identificada la persona o persones autora o autores,
ni el seu centre educatiu, a l'efecte de garantir l'anonimat en el visionat pel Jurat.
8.2. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
Les fundacions Las Naves y FISABIO adoptaran la resolució designant les propostes
guanyadores del concurs de vídeos “De major vull ser com...”
8.3. PUBLICACIÓ
L'acta de deliberació del jurat i la resolució d'aquest concurs de vídeos seran
publicades en l'apartat del Perfil del Contractant d'ambdues entitats una vegada
s’entreguen els premis.
9. LEGISLACIÓ
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació dels termes de la convocatòria,
reflectits en les presents Bases.
Més informació en: https://blogs.fisabio.san.gva.es/demajorvullsercom/
Contacte: demajorcom@gmail.com

ANNEX I (FITXA DE CONFIDENCIALITAT)
DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DE CONCURSANTS
El vídeo presentat sota el títol
al concurs de vídeos “De major vull ser com…”, convocat per la Fundació de
la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i
la Innovació Urbana (Fundació Las Naves) i FISABIO, ha sigut realitzat per:

AUTORS/ES DE LA PROPOSTA:
Centre educatiu:
N.I.F.:
Domicili:

en:

Telèfon:
Correu electrònic:
Sent responsable del centre escolar que presenta el vídeo En/Na:
amb DNI/NIE/Passaport:
i correu electrònic:
i en representació també de l'equip format pels i per les següents
integrants:

ANNEX II

(FITXA DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ)
A. TÍTOL DEL VÍDEO:
B. OBJECTIU/S DEL CONCURS A COMPLIR SEGONS PUNT 4.2 DE LES BASES DEL
CONCURS DE VÍDEOS “DE MAJOR VULL SER COM…”:
C. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE/PROPOSTA (màxim 1.000 caràcters amb
espai):

CATEGORIA
ESO I CICLE BÀSIC D'FP
BATXILLERAT I CICLE MITJÀ I SUPERIOR D'FP
RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ANNEXA A AQUESTA SOL·LICITUD:

ANEXO III
Autorización cesión de imagen, datos personales y derechos de propiedad intelectual
personas adultas
D./Dª. ____________________, con DNI ____________________ y
domicilio en la Calle ____________________, (en adelante, “Autorizante”)
Por medio del presente documento cedo a la FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE
LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (en adelante FISABIO) y a la FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT
VALENCIANA PARA LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA
INNOVACIÓN URBANA (en adelante Las Naves) con facultad de cesión a
terceros, los derechos de imagen, sonido y propiedad intelectual e industrial así como
cualesquiera otros derechos que pudieran corresponderme, consecuencia de la
participación en la segunda edición del Concurso “De mayor quiero ser como…”
realizado por Fisabio y Las Naves en el ámbito de la investigación sanitaria y
biomédica, y cuyo material resultante, podrá ser objeto de comunicación pública o
cualesquiera forma de explotación por FISABIO y Las Naves.
El objeto de la presente autorización es la cesión de derechos de imagen, datos
personales y derechos de propiedad intelectual y comprende la cesión del contenido
patrimonial del derecho a la propia imagen, sin limitación temporal y espacial,
necesaria para llevar a cabo la explotación de los materiales resultantes de dicho
concurso y de las utilizaciones secundarias de los mismos, así como su posible
incorporación en otros sitios web y obras gráficas, sonoras o audiovisuales con fines
comerciales, promocionales, pudiendo utilizar FISABIO y Las Naves cualquier extracto
o fotografía.
Se cede por tanto los derechos de imagen y sonido que puedan corresponderme por
mi intervención, así como los derechos de explotación y, en especial, los derechos de
fijación, reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de su
intervención por cualquier procedimiento técnico o sistema de explotación,
comprendiéndose entre ellos, sin perjuicio de otros conocidos no mencionados, los de
radio y televisión por ondas hertzianas, digital terrestre, cable, satélite, ya sean libres
o sujetos a pagos, así como su distribución en vídeo doméstico, dvd, cd rom, internet,
etc, en su versión original, doblada o subtitulada en cualquier lengua o idioma.
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes o
sonidos, o partes de las mismas, en las que aparezco, utilizando los medios técnicos
conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para
cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos
previstos en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al
Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

Mi autorización no conlleva ningún tipo de remuneración económica.

Fdo. D./Dña____________________________________
DNI_______________

*Conforme a lo dispuesto en la normativa europea y estatal en materia de protección de datos, los datos
facilitados a través del presente formulario serán tratados por Las Naves y FISABIO, como
corresponsables del tratamiento, para las finalidades que se desprenden del presente documento,
teniendo este por objeto llevar a cabo la gestión de la autorización de la cesión de derechos de imagen,
datos personales y derechos de propiedad intelectual.
La base de legitimación del tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento manifestado
mediante la firma de la presente cláusula. El mismo se entenderá otorgado de forma inequívoca,
considerándose como un acto afirmativo claro por su parte, que manifiesta dicho consentimiento.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos.
A los mismos efectos anteriores, garantiza que todos los datos personales contenidos en el presente
documento puedan ser tratados, y consecuentemente, cedidos a todos aquellos que sean parte de la
cadena de contratación de dichos vídeos (o accedidos por los terceros que deban prestar servicios a
aquellos), a los efectos de que pueda garantizarse la presente autorización sobre cesión de derechos de
imagen. En lo menester, y para el caso de que se produïra qualsevol tipus de conflicte relacionat amb la
present autorització, se sotmet expressament als jutjats y Tribunales de la ciudad de Valencia.
Para ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o, en su caso,
Oposición, podrá formular una solicitud presentando un escrito en: Fundación Las Naves, calle Joan
Verdeguer, 16 de Valencia (46024) , o al Delegado de Protección de Datos: lasnaves@dpoexterno.com; y
el de FISABIO en el calle Micer Mascó, 3 de Valencia (46010), o al Delegado de Protección de Datos:
dpdsectorpublico@gva.es. En todo caso, podrá, igualmente, formular reclamaciones delante de la Agencia
Española de Protección de datos (https://www.aepd.es/).

ANEXO IV
Autorización cesión de imagen, datos personales y derechos de
propiedad intelectual para menores de edad
D./Dª. ____________________, con DNI ____________________ y
domicilio en la calle ____________________, (en adelante,
“Autorizante”), en su condición de padre/madre, tutor/a o
representante legal.

D./Dª. ____________________ (en adelante, “Menor”)

Por medio del presente documento, autorizo la participación del/la menor en el vídeo
presentado a la segunda edición del concurso de vídeos “De mayor quiero ser como…”
y cedo a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y
BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (en adelante FISABIO) y a la
FUNDACIÓN

DE

LA

COMUNITAT

VALENCIANA

PARA

LA

PROMOCIÓN

ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA (en adelante Las
Naves) con facultad de cesión a terceros, los derechos de imagen, sonido y propiedad
intelectual

e

industrial

así

como

cualesquiera

otros

derechos

que

pudieran

corresponder al/la menor, consecuencia de su participación en la grabación del vídeo y
cuyo material resultante podrá ser objeto de comunicación pública o cualesquiera
forma de explotación por FISABIO y Las Naves.
El objeto de la presente autorización es la cesión de derechos de imagen, datos
personales y derechos de propiedad intelectual y comprende la cesión del contenido
patrimonial del derecho a la propia imagen, sin limitación temporal y espacial,
necesaria para llevar a cabo la explotación de los materiales resultantes de la
grabación del vídeo y de las utilizaciones secundarias de los mismos, así como su
posible incorporación en otros sitios web y obras gráficas e impresas, sonoras o
audiovisuales con fines comerciales, promocionales, docentes, pudiendo utilizar
FISABIO y Las Naves cualquier extracto o fotografía del/la menor.
Se cede por tanto los derechos de imagen y sonido que puedan corresponderle por su
intervención, así como los derechos de explotación y, en especial, los derechos de

fijación, reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de su
intervención por cualquier procedimiento técnico o sistema de explotación,
comprendiéndose entre ellos, sin perjuicio de otros conocidos no mencionados, los de
radio y televisión por ondas hertzianas, digital terrestre, cable, satélite, ya sean libres
o sujetos a pagos, así como su distribución en vídeo doméstico, dvd, cd rom, internet,
etc., en su versión original, doblada o subtitulada en cualquier lengua o idioma.
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes o
sonidos, o partes de las mismas, en las que aparece el menor, utilizando los medios
técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y
para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos
previstos en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al
Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen así como a la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del o de la menor, de
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Mi autorización no conlleva ningún tipo de remuneración económica.
Nombre del padre/madre, tutor/a o representante legal:
D./Dña. ____________________________________________________con
DNI_________________
con
domicilio
en___________________________________________________________
___________localidad_____________________Provincia_______________
________C.P.______________________

AUTORIZO a la participación en la actividad que organizan FISABIO y Las Naves “De
mayor quiero ser como…” a D/ Dª ------------------------------------------ en mi
condición de padre/madre, tutor/a o representante legal del/la menor y
presto mi consentimiento a través de esta autorización por escrito y de forma expresa
en caso de que se utilizara la imagen o sonidos del menor a mi cargo, en los términos
expuestos más arriba.

Fdo. D./Dña____________________________________
DNI_______________

*Conforme a lo dispuesto en la normativa europea y estatal en materia de protección de datos, los datos
facilitados a través del presente formulario serán tratados por Las Naves y FISABIO, como
corresponsables del tratamiento, para las finalidades que se desprenden del presente documento,
teniendo este por objeto llevar a cabo la gestión de la autorización de la cesión de derechos de imagen,
datos personales y derechos de propiedad intelectual.

La base de legitimación del tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento expreso e
inequívoco manifestado por usted, o del padre/madre/tutor o representante legal en caso de tratarse de
menores de edad.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos.
A los mismos efectos anteriores, garantiza que todos los datos personales contenidos en el presente
documento puedan ser tratados, y consecuentemente, cedidos a todos aquellos que sean parte de la
cadena de contratación de dichos vídeos (o accedidos por los terceros que deban prestar servicios a
aquellos), a los efectos de que pueda garantizarse la presente autorización sobre cesión de derechos de
imagen. En lo menester, y para el caso de que se produjera cualquier tipo de conflicto relacionado con la
presente autorización, se somete expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia.
Para ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o, en su caso,
Oposición, podrá formular una solicitud presentando un escrito en: Fundación Las Naves, calle Joan
Verdeguer, 16 de Valencia (46024) , o al Delegado de Protección de Datos: lasnaves@dpoexterno.com; y
el de FISABIO en el calle Micer Mascó, 3 de Valencia (46010), o al Delegado de Protección de Datos:

dpdsectorpublico@gva.es.

En todo caso, podrá, igualmente, formular reclamaciones delante de la
Agencia Española de Protección de datos (https://www.aepd.es/).

