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TERMES I CONDICIONS 
 

1. Açò és un qüestionari relacionat amb la seua participació en el programa tipus Talent Xou 
titulat “FAMILY DUO” (el  Programa) el qual FremantleMedia España SA té intenció de produir 
per a SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
Unipersonal (SAMC o la Cadena). La informació que proporcione vosté pot ser usada en el 
programa en el cas que siga seleccionat. 

 
2. Vosté reconeix i accepta seguir les normes, el reglament, els termes i les condicions del 

Programa determinades per la productora (les Normes) i accepta que les normes poden variar 
(sense cap limitació verbal) en qualsevol moment i a la discreció de la Productora i que vosté 
quedarà obligat/ada per aquestes Normes. Les Normes actualitzades es posaran a la disposició 
dels participants seleccionats en el moment oportú. 
 

3. La Productora no pot garantir la seua participació en el Programa, ni que la seua participació 
siga explotada per algun mitjà en qualsevol moment. La decisió de la Productora és definitiva.         
 

4. La Productora li sol·licitarà un document d'identitat vàlid i en vigor o qualsevol altra 
documentació per a comprovar la seua edat (és a dir, partida de naixement, DNI i/o passaport 
en vigor). En el cas que el participant fóra menor d'edat, serà obligatori que tinga el 
consentiment exprés dels pares o tutors per a poder participar en el Programa. A més, si el 
menor fóra major de 7 anys, també haurà de donar el seu consentiment exprés.  
 

5. Ha de tindre el permís de residència i de treball a Espanya i estar en possessió d'un passaport 
vàlid. La Companyia li demanarà una còpia del passaport o un permís de conduir espanyol 
abans de la seua participació en el Programa. De manera puntual i a la discreció de la 
Productora, el Programa podrà comptar amb participants no residents a Espanya. 
 

6. Els empleats de la Productora i la Cadena, els seus familiars immediats (incloent-hi les seues 
parelles), o els empleats de qualsevol empresa matriu, filial i/o agència associada, 
patrocinadors o contractistes del Programa no podran participar-hi. 

 
7. Tots els detalls i/o la informació que continga la sol·licitud, ja siga en aquest formulari o en 

qualsevol altra forma, han de ser veraços, precisos i de cap manera enganyosos. Vosté accepta 
informar la Productora en el cas que qualsevol detall d'aquest formulari canvie. La Productora 
es reserva el dret a desqualificar-lo o desqualificar-la sense cap responsabilitat si haguera 
proporcionat informació personal o detalls falsos, imprecisos o enganyosos, si no haguera 
seguit les Normes i/o si incomplira els termes ací exposats. En aquest cas, la Productora podrà 
revocar el seu dret a compartir o participar en qualsevol premi i també podrà reclamar-li danys 
i perjudicis i altres responsabilitats civils per la seua banda. 

 
8. En el cas que vosté siga convidat/ada a participar en el Programa, amb aquest document vosté 

cedeix tots els drets a la Productora per a gravar aquesta participació i usar aquests 
enregistraments amb la seua imatge i/o veu relacionades amb el Programa així com amb els 
productes derivats del Programa i per a explotar-los en qualsevol mitjà, a escala mundial i a 
perpetuïtat, sense la necessitat de pagar-li cap compensació econòmica. 

 
9. Sense el consentiment previ i per escrit de la Productora, vosté no revelarà, publicarà o parlarà 

amb cap tercer, incloent-hi les xarxes socials, sobre qualsevol informació relacionada amb 
l'entrevista telefònica, el procés de càsting, el Programa, les seues aparicions en el Programa, 
l'equip de producció o qualsevol participant del Programa o qualsevol altra informació que 
sorgisca durant la seua implicació en el Programa, incloent-hi sense limitació qualsevol 
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informació relacionada amb la Productora, els artistes que intervenen en el Programa, la 
Cadena, o qualsevol altra informació, llevat que aquesta informació siga ja de domini públic. 
 

10. En el cas que fóra seleccionat/ada per a participar en el Programa, vosté es compromet a seguir 
en contacte amb la Productora i a garantir-li l'exclusiva en televisió durant la seua participació 
en el Programa, i a respectar els termes ací descrits. Si no ho fa, podria no ser considerat per al 
Programa. La decisió de la Productora és definitiva. 

 
11. Vosté declara que no ha contret cap compromís  anterior que, en el supòsit de ser seleccionat 

per al Programa, li impedisca el compliment de les obligacions que s'estableixen al seu càrrec  
en el present document, al qual concedeix prioritat, i es compromet, a més, a no prestar, per 
compte propi o de tercers, cap activitat idèntica o similar relacionada amb el món audiovisual i 
musical, sense el consentiment exprés i per escrit de la Productora. 

12. De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades personals, vosté queda informat que les dades personals identificatives que 
s'arrepleguen en aquest document, així com aquells que se li sol·liciten durant les proves de 
càsting, s'inclouran en un fitxer degudament inscrit sota la titularitat de FremantleMedia 
España SA per a les següents finalitats: 
 

• Gestió del procés de selecció/càsting i comunicació amb els Participants 

• Gestió de la participació en la Iniciativa i enregistrament del programa 

• Gestió de les autoritzacions i llicències necessàries per a l'enregistrament i emissió del 

programa 

• Gestió de drets necessaris per a l'enregistrament, emissió i explotació del programa 

• Gestió i abonament, si escau, de premis 

• Comunicar-se, fins i tot per mitjans electrònics, amb els Participants, els quals 

consenten el tractament i la cessió de les seues dades personals per a les finalitats 

estipulades en aquest document. 

 
 

La Productora podrà facilitar les dades personals dels Participants a Societat Anònima de 

Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal amb domicili a aquests 

efectes a la carretera del Polígon d'Accés a Ademús s/n, 46100, Burjassot (València)  en la 

mesura en què resulte necessari per al compliment de totes o algunes de les finalitats 

anteriors. 

13. El Participant queda informat que les seues dades podran ser utilitzades en futurs processos de 
selecció per a programes produïts per aquesta empresa o altres empreses del Grup. El 
Participant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades 
personals, dirigint-se per escrit i adjuntant el DNI a FremantleMedia España SA, Príncipe de 
Vergara 39, 2n, 28001 Madrid, especificant en l'assumpte “Protecció de Dades” i indicant-hi el 
dret a exercitar, si bé, en el cas que vosté siga seleccionat/ada, no serà possible cancel·lar les 
seues dades fins que no haja finalitzat l'emissió del Programa. 

 
 

14. Aquest Document s'interpretarà i es regirà d'acord amb la legislació espanyola. El Participant, 
amb renúncia expressa a qualsevol fur que li poguera correspondre, se sotmet a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunals de Paterna (València). 
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DATA: ____/_____/2018 
 

El Participant 

 

 

 

 

Sr./Sra. ________________ 

DNI  ________________ 

 

El pare o tutor   La mare o tutora 
 
 
 
 
Sr. _________________  Sra. ________________ 

DNI ______________  DNI _______________ 

 

Com a pares o tutors legals del Participant, l'autoritzem a participar en el Programa d'acord amb els 
termes i condicions d'aquest document. 


