
VIDEOVIGILÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS

De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades aplicable, l'informem que les dades de
caràcter personal relatius a la seua imatge captats per les càmeres de seguretat seran tractats pel
Institut Valencià d’Art Modern (d'ara en avant, “IVAM”) amb la finalitat de preservar la seguretat
de  les  instal·lacions,  les  persones  i  els  béns,  així  com  el  respecte  a  les  normes  laborals,
administratives, normes de visita i qualssevol altres aplicables tant pel personal de l'IVAM com pels
seus visitants, proveïdors i col·laboradors, emparant-se l'IVAM en el seu interés legítim, així com
en el compliment d'una missió realitzada en interés públic.

Igualment, l'informem que els enregistraments es conservaran durant un termini màxim de 30 dies,
a comptar des que les imatges van ser captades. Quan es produïra l'enregistrament d'un delicte o
infracció administrativa que haja de ser posada en coneixement d'una autoritat hauran de conservar-
se les imatges amb l'única fi de posar-les a la disposició de la citada autoritat, sense que puguen ser
utilitzades per a cap altre propòsit.

L'IVAM podrà cedir les seues dades personals a les Autoritats Judicials i a les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat quan aquestes així ho sol·liciten.

Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i
portabilitat, respecte de les seues dades de caràcter personal, pot fer-ho enviant un correu electrònic
a ivam@ivam.es o posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:

• Delgado de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD)
• Adreça: passeig de l'Albereda, 16. 46010 València
• Correu electrònic: dpdsectorpublico@gva.es
• Tel: 96 192 24 21

Finalment, especialment quan vosté no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, té dret
a  presentar  reclamació  davant  l'autoritat  nacional  de  control;  a  aquest  efecte  pot  dirigir-se  a
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, ja siga a través dels mitjans electrònics habilitats per la
mateixa a aquest efecte, ja siga a través de la seua adreça física: C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
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