
CESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

D/Dª ______________________________________________________ mayor de edad, 

con DNI n.º _____________ y domicilio en _____________________________________

calle/plaza ___________________________________________ C.P________________

provincia_________________________________Teléfono_________________________

Correo electrónico_________________________________________________________

Como alumno/a del Conservatori Superior de Dansa de València en la especialidad de

Pedagogía de la Danza
Coreografía e Interpretación

MANIFIESTA:

1. Que cedo al CSDV, mis derechos de imagen tanto fotográficos como de vídeo con fines

pedagógicos, durante todo el período de formación académica en dicho Centro.

2. Que dicha cesión se otorga al CSDV con carácter gratuito.

3. Que el CSDV no obtendrá ningún beneficio económico por dicha cesión.

4. La finalidad de dicha cesión es tan solo para la divulgación de los Estudios Superiores de

Danza, del centro y del trabajo pedagógico que en él se realiza.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente autorización en

Valencia a ______ de_____________________ de_______

Fdo:________________________________



CESSIÓ I AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE

En/Na _______________________________________________________ major d'edat, 

amb DNI núm. _____________ i domicili en_____________________________________

carrer/plaça ___________________________________________C.P________________

província_________________________________Telèfon_________________________

Correu electrònic_________________________________________________________

Com a alumne/a del Conservatori Superior de Dansa de València en l'especialitat de

Pedagogia de la Dansa

Coreografia i Interpretació

MANIFESTA:

1. Que cedisc al CSDV, els meus drets d'imatge tant fotogràfics com de vídeo amb fins

pedagògics, durant tot el període de formació acadèmica en el dit Centre.

2. Que la dita cessió s'atorga al CSDV amb caràcter gratuït.

3. Que el CSDV no obtindrà cap benefici econòmic per la dita cessió.

4. La finalitat de la dita cessió és tan sols per a  la divulgació dels Estudis Superiors de

Dansa, del centre i del treball pedagògic que en ell és realitza.

I perquè conste als efectes oportuns firme la present autorització a 

València a ______ de __________________ de__________

Fdo:________________________________
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