SOL·LICITUD D’ENREGISTRAMENT EN LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS VALÈNCIA
Remetre sol·licitud a través de seu electrònica web *Ajuntament València (tràmit “sol·licituds no
catalogades”): https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/nc.nc.10

DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT (responsable del tractament de les dades)
ENTITAT SOL·LICITANT
CIF
Persona representant
DNI:

Càrrec

Data de signatura:

Contacte telefònic

MOTIU DE LA SOL·LICITUD*
Indicar la instal·lació, espai esportiu, data, horaris, tipus de competició, horaris, finalitat de la gravació, mitjans utilitzats per
a la gravació, etc.

Mitjà de retransmissió
* Davant qualsevol canvi en les característiques o condicions de l’enregistrament objecte de sol·licitud ( *ej: canvi
d'encarregat de tractament, tecnologies, finalitats dels enregistraments haurà de comunicar-se per escrit al més prompte
possible i abans del funcionament, indicant les noves característiques a fi de realitzar una nova revisió..

El SOL·LICITANT declara que és responsable del tractament de les dades personals que es realitzin amb motiu d'aquesta sol·licitud
de gravació i que complirà amb el Compromís d'aplicar la legislació en Matèria de Protecció de Dades i Dret a l'Honor i la Imatge i, en
tot cas, la normativa de protecció de dades.
Indica una opció:
Presente model de consentiment preparat.
Presente document entregat a l'inici de la temporada i declaració jurada que està en vigor..

COMPANYIA
Data de
signatura

Representant de la signatura

DADES DE L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT DE L'ENTITAT SOL·LICITANT (en el cas que
l'entitat sol·licitant contracti una persona o entitat)
ENTITAT ENCARREGADA
CIF
Persona Encarregada
DNI:

Telèfon de contacte:

SIGNATURA
Data de
signatura

Representant de la signatura
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VERIFICACIÓ (espai reservat per a la FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA). La verificació no
implica la verificació del compliment material de la normativa de protecció de dades per part de la FDMV;
només es limita a verificar des d'un punt de vista formal el model pel qual s'obté el consentiment dels
afectats.
Data de
verificació

Verificat per:

Observacions

ANNEX (II). Compromís amb l'aplicació de la legislació en matèria de protecció de dades i el dret
a l'honor i a l'autoimatge.
Per part de l'ENTITAT SOL·LICITANT, s'ha sol·licitat a la Fundació Esportiva Municipal de València (FDMV)
que autoritze la gravació de (VEURE MOTIU DE LA SOL·LICITUD) celebrada en les instal·lacions esportives
municipals i la seua retransmissió en (VEURE MITJA RETRANSMISSIÓ).
La FDM, en la seva tasca de supervisió de les activitats en aquestes instal·lacions, està obligada a controlar
qualsevol circumstància que afecti l'esdeveniment esportiu i que pugui despertar interès pel seu
desenvolupament; ja que, en aquest cas, és la que es fa i difon una gravació dels partits.
Atès que la captura d'imatges dels partits es duria a terme, principalment, sobre persones físiques, obliga
a considerar en quins termes es durà a terme, de manera que no afecta els drets i llibertats
públiquesfonamentalsdels afectats i els sol·licitants han tingut en compte les seves obligacions en matèria
de protecció de dades.
Per aquest motiu, a través de la present, es traslladen una sèrie de consideracions que L'ENTITAT
SOL·LICITANT ACCEPTA I ES COMPROMET A COMPLIR EN TOTS ELS SEUS TERMES, en interpretació i
aplicació de la legislació de protecció de dades, així com el dret a l'honor i a la pròpia imatge:
•

•
•

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la
protecció de les persones físiques pel que fa a la tramitació de dades personals i la lliure
circulació d'aquestes dades i la derogació de la Directiva 95/46/CE (Reglament General de
Protecció de Dades o RGPD).
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia
dels Drets Digitals (LOPDGDD).
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.

L'ENTITAT SOL·LICITANT ES COMPROMET A:
1. RESPONSABILITAT EN EL PROCESSAMENT D'IMATGES
El registre i difusió d'imatges de persones físiques identificables implica el tractament de dades personals,
que està subjecte a les obligacions i responsabilitats de l'esmentada legislació.
La FDM no realitza, part o tot, d'aquest tractament de dades personals (imatge i, si escau, àudio de
persones físiques), ni decideix les finalitats o usos de les imatges, ni els mitjans que s'utilitzaran per al
tractament. En aquest cas, qui decideixi les finalitats i mitjans del tractament és l'ENTITAT SOL·LICITANT i,
per tant, aquesta ostentarà la condició de responsable del tractament.
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Per tant, l'ENTITAT SOL·LICITANT és responsable, a tots els efectes, dels enregistraments que
es realitzin, sense que la FDM tingui cap responsabilitat. Es tracta d'una activitat privada que afecta els
associats, independentment de si té lloc en una instal·lació esportiva pública.
D'altra banda, si per a la gravació de les imatges, l'ENTITAT SOL·LICITANT contracta una persona física o
jurídica, que tracti les imatges en nom de les mateixes, aquesta últim tindria la condició de responsable
del tractament, havent de complir amb les obligacions de l'Art. 28 de la LOPDGDD:
▪

L'ENTITAT SOL·LICITANT triarà només un encarregat que ofereixi les garanties suficients per aplicar
les mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que el tractament sigui conforme als
requisits d'aquest Reglament i garanteixi la protecció dels drets de l'interessat.

▪

El tractament per part de l'encarregat del tractament es regirà per un contracte o un altre acte jurídic
d'acord amb el dret de la Unió o dels Estats membres, que vincula l'encarregat del tractament a l'entitat
sol·licitant i estableix l'objecte, la durada,la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades
personals i les categories dels interessats, i les obligacions i drets del responsable. Aquest contracte
o acte jurídic ha d'estipular, en particular, les disposicions de l'Art. 28.3 GDPR.

▪

El sol·licitant ha de realitzar l'anàlisi de riscos o DPIA (Data Protection Impact Assessment) que pugui
correspondre per tal d'avaluar l'impacte en la protecció de dades derivat del tractament de les
imatges.

En definitiva, l'FDM no té obligacions i responsabilitat en relació amb el tractament de les imatges. No
obstant això, com assenyalàvem, el fet que s'efectue en una instal·lació esportiva municipal obliga l'FDM a
vetlar perquè tot aquell que duga a terme una activitat en les instal·lacions, present les garanties que es
realitza conforme a la legislació vigent i, entre aquestes, seria la relativa a la protecció del dret fonamental
a la protecció de dades, com el dret a l'honor i pròpia imatge.
2. LEGITIMACIÓ PER FER LA GRAVACIÓ
La base legal que legitimi l'enregistrament de les imatges per part de l'ENTITAT SOL·LICITANT ha de ser el
consentiment expressat pels afectats. Per tant, s'ha d'entendre que els esportistes (o, en el cas dels
menors d'edat, els titulars de la pàtria potestat o tutela), personal auxiliar o tècnic, àrbitres/jutges,
acompanyants i altres aficionats, han de formalitzar el consentiment explícit i, per a això, estar
correctament informats. que seran registrats. En el cas que el nen tingui els pares separats,s'ha de tenir
curad'assegurar que els dos progenitors, titulars de la pàtria potestat, expressin el seu consentiment.
En el cas de la retransmissió de partits o reunions en xarxes socials (per exemple, televisió
autonòmica), es podrà concebre el caràcter d'"esdeveniment públic" i d'interès per al municipi o, en
general, per a la societat; El consentiment esmentat no és rellevant. Però, cal tenir en compte que tots
els partits de competicions esportives relacionades ambcategoriesinferiors no tenen el caràcter
d'"esdeveniment públic" de manera que, la legitimació del tractament residiria, com s'indica, en El
consentiment dels afectats.
Es posa a disposició un model indicatiu per a la recollida del consentiment juntament amb la
sol·licitud, que s'ha d'adaptar a les circumstàncies específiques del tractament a realitzar pel sol·licitant.
3. DEURE D'INFORMACIÓ
La sol·licitud de consentiment serà presentada per l'ENTITAT SOL·LICITANT de forma intel·ligible i de fàcil
accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill. Així, la informació obligatòria sobre protecció de dades de l'Art.
13 RGPD.
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Per descomptat, en tractar-se d'una obligació del responsable del tractament que, en aquest cas, és
l'ENTITAT SOL·LICITANT, seria aquesta la que hauria d'aparèixer com a tal en el document informatiu.
L'ENTITAT SOL·LICITANT també suggereix entre la informació a transmetre, que l'ús de les imatges es limiti
a la visualització, ja sigui en temps real o en diferit, sense poder ser difós per altres mitjans o canals
diferents de caràcter particular. Amb això,es pretén evitar la difusió incontrolada en xarxes socials, a un
nivell determinat o altres mitjans, de manera que l'ENTITAT SOL·LICITANT perdi el control.
4. DRETS D'IMATGE
Des de la FDM es proposa la no mercantilització de la imatge dels jugadors per part de l'ENTITAT
SOL·LICITANT especialment quan siguin menors d'edat. Així, el document en què la informació es
transfereixi als esportistes o, si escau, el titularsigui de pàtria potestat o tutela, no contempla la cessió,
sota consideració econòmica, dels drets d'explotació de les imatges o sons corresponents. a la gravació.
5. PROHIBICIÓ DE GRAVAR EN DETERMINATS ESPAIS
Un dels principis establerts en l'article 5 del RGPD és el principi de minimització de dades, de manera
que les dades que es tracten són adequades, pertinents i limitats en relació amb les finalitats per a les
quals es tracten.
No cal dir que, en el contexto de les gravacions a les instal·lacions esportives, hi ha certs espais que no s'han
de filmar. En concret, ens referim a espais protegits pel dret a la intimitat com banys, vestuaris o taquilles.
En aquest sentit, L'ENTITAT SOL·LICITANT s'encarrega de controlar i fer un seguiment que aquest tipus de
recollida no es dugui a terme.
6. OMISSIÓ EN LA DIFUSIÓ D'IMATGES DE CARÀCTER VIOLENT
En la retransmissió o difusió de les imatges, l'ENTITAT SOL·LICITANT es compromet a ometre aquelles que
puguintenir caràcter violent, sense perjudici de la conservació d'una còpia d'aquestesper a la seva
disponibilitat, si escau, a les autoritats competents.
7. PROHIBICIÓ DE L'ÚS DE DETERMINADES TECNOLOGIES
L'ús de drons amb dispositius de càmera de vídeo o altres dispositius similars pot tenir un major impacte
en el dret a la protecció de dades de les persones i, per tant, pot implicar un major dany als seus drets i
llibertats.
Per el molt y excepte Què ENTITAT SOL·LICITANT Llauna creure Què el Enregistraments a través de Abellots
SónTema a la conformitat de el normativa aeronàutica y el legislació dins protecció de dades No ella
mateixaConcedit el autorització. Entre el documentació Obligatori dins Aquests Supòsits Estar el anàlisi de
Riscos (Art. 32 RGPD) i dins particular L'avaluació de Impacteo dins Protecció de Dades (Art. 35 RGPD).

En definitiva, és que l'ENTITAT SOL· LICITANT, com a responsable del tractament, realitza els
enregistraments dins compliment de el legislació dins matèria de protecció de dades i protecció Legal
dels drets a l'honor, privacitat i pròpia imatge.
L'incompliment lleu, greu o molt greu de la normativa de protecció de dades per part de l'ENTITAT SOL·
LICITANT pot donar lloc un U impacte dins el imatge Públic de el FDM. A la final obligaria un haver de
denegar o aclarir el gris de responsabilitat Què té el FDM davant d'un hipotètic incompliment Què es
va produir en ells instal·lacions esportives municipals. FDMV no serà responsable de l’incompliment de
l’autoritat de control de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades) ni dels òrgans
jurisdiccionals. Per tant, és oportú que l’ENTITAT SOL·LICITANT garanteixi la subjecció i el compliment de
la legislació vigent.
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