
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Comunicámoslle que os seus datos persoais serán incorporados aos sistemas de información da 
Universidade de Vigo coa finalidade de organizar e xestionar os vídeos das asignaturas"Teoría 
e Método da Arqueoloxía, Arqueoloxía Aplicada curso 2017-2018" así como a súa difusión a 
través de internet. 

Así mesmo, informámola/o de que o evento actual pode estar a ser retransmitido en directo, 
gravado en vídeo e difundido baixo demanda en http://tv.campusdomar.es/ ou en calquera outra 
páxina da Universidade de Vigo destinada á publicación de contido multimedia. O aceso os 
seus vídeos estará protegido por usuario y contraseña 

De acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal, pode vostede exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou 
oposición, mediante un escrito que achegue un documento identificativo dirixido a Juan Aguiar 
Fernández ou a través do enderezo electrónico tv@uvigo.es.     

 

 

 

DOCUMENTO DE CESIÓN DE DEREITOS 

Don/Dona Adolfo Fernández Fernández, maior de idade, titular do DNI/pasaporte 36138308H, 
por este documento autorízolle expresamente á Universidade de Vigo/Campus do Mar o uso, a 
difusión e a explotación sobre as imaxes gravadas na data indicada, ou parte destas, nos medios 
audiovisuais coñecidos na actualidade e os que se puidesen desenvolver no futuro, con fins 
educativos e/ou divulgativos, sen límite xeográfico e por tempo ilimitado. 

Todo iso coa única excepción e limitación das utilizacións ou das aplicacións que puidesen 
atentar contra o dereito á honra nos termos previstos na Lei orgánica 1/85, do 5 de maio, de 
proteción civil ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. 

Por todo iso, acepto estar conforme co citado acordo. 

Ourense, 23 de Marzo de 2018 

 

 

Asdo. Adolfo Fernández Fernández 

 

 

 

  Sinatura da persoa gravada    Sinatura do técnico 
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Asdo. Adolfo Fernández Fernández 
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