
 
 

                                          
 

Amb la col·laboració de 

 

CONCURS DE VÍDEOS SOBRE ACCESSIBILITAT I MOBILITAT 

SOSTENIBLE A LES UNIVERSITATS ESPANYOLES 

 

La mobilitat a la universitat com a element fonamental per al 

Desenvolupament Sostenible 

 

AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS SOBRE LA PRÒPIA 

IMATGE I DRETS D'AUTOR 

Les persones signants del present document, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores del 

CONCURS DE VÍDEOS SOBRE ACCESSIBILITAT I MOBILITAT SOSTENIBLE A LES UNIVERSITATS 

ESPANYOLES, cedeixen a les entitats organitzadores del concurs tots els drets d'explotació sobre el vídeo 

amb el qual participen en dit concurs i que té per títol:  

 

 

La cessió de drets fa referència a qualsevol modalitat d'explotació que no impliqui fins comercials i 

qualsevol mitjà tècnic conegut en el moment de la cessió, en tot l'àmbit mundial i per un temps de 

durada indefinit. 

Mitjançant la signatura del present document de cessió de dades, les persones signants declaren tenir 

el consentiment de totes les persones que apareixen al vídeo per gravar la seva imatge i veu i fer la 

difusió pròpia dels objectius del concurs i, conseqüentment, la esmentada difusió no constitueix 

intromissió il·legítima en la intimitat d'aquestes persones, d'acord al que estableix la Llei Orgànica 1/982, 

de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

Les entitats organitzadores es reserven el dret de distribuir els vídeos participants, sense interès 

comercial, en qualsevol modalitat i format que es jutgi oportú, sempre que tingui un objectiu educatiu. 

Així mateix, es podran utilitzar fotogrames del vídeo a diferents mitjans i suports de difusió, sense límit 

temporal. En aquests usos sempre hi haurà un reconeixement de l'autoria. 

 

 

______________, a ___ de ___________ de 2018 
               Localitat                             dia                         mes 

 

Signar a la pàgina següent 



 
 

                                          
 

Amb la col·laboració de 

 

Signatures 

(Totes les persones autores del vídeo han de signar el present document de cessió de dades indicant el 

seu nom, cognoms i NIF) 

 


