Política de protecció de persones menors d'edat
*Versió en català

En qualsevol activitat adreçada a persones menors d’edat, infants o adolescents,
respectem i promovem els drets que els reconeix la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de Protecció Jurídica del Menor, la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i adolescència, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, així com els instruments
internacionals.
A partir d'aquest marc legal, la nostra política en relació a les persones menors d'edat,
en l'esfera de les nostres activitats, es basa en els següents principis:
1. Vetllar per el respecte efectiu dels drets d'infants i adolescents, i en particular,
el dret a la protecció contra tota forma de maltractament -incloent qualsevol
forma de maltractament físic, el psicològic, la negligència, el tracte indigne,
l’explotació laboral, l’explotació i l’abús sexuals, la corrupció, la manipulació, el
mal ús de la seva imatge i qualsevol altra forma d’abús.
2. Respecte al principi d'igualtat i el nostre compromís per eradicar tota forma de
discriminació, assegurant la introducció de la perspectiva de gènere i de la
diversitat funcional.
3. Foment de la participació activa de les persones menors d'edat en la construcció
d'una societat més justa, solidària i democràtica.

Protecció de dades i drets d'imatge
Pel que fa al dret a la protecció de les dades personals i a la pròpia imatge, la nostra
política consisteix en no recollir ni utilitzar dades personals ni imatges de persones
menors de 18 anys d'edat. En les fotografies i vídeos d'activitats realitzades amb infants
i adolescents, s'evitarà que hi apareguin rostres o imatges que permetin individualitzar
a persones menors d'edat.

Per qualsevol dubte en relació a aquesta Política de Protecció de Persones Menors
d'Edat, escrigui a centre.antigona@uab.cat

Children Protection Policy
*English version

In all activities aimed at minors, children or adolescents, we respect and promote the
rights recognized by the Organic Law 1/1996, of 15 January, of Legal Protection of
Minors, Law 26/2015, of 28 July, that modifies the system of protection of childhood and
adolescence, and Law 14/2010 of 27 May, on the rights and opportunities in childhood
and adolescence, as well as by international instruments.
Based on this legal framework, our policy in relation to minors in the sphere of our
activities is based on the following principles:
1. Ensuring the effective respect of the rights of children and adolescents, in
particular, their right to protection from all forms of abuse -including all forms
of physical and psychological abuse, neglect, undignified treatment, labour
exploitation, sexual exploitation and abuse, corruption, manipulation, misuse of
their image and any other form of abuse.
2. Respecting the principle of equality and our commitment to eradicate all forms
of discrimination, ensuring the introduction of gender and disabilities.
3. Encouraging active participation of children and adolescents in building a more
just, supportive and democratic society.

Data protection and image rights
Regarding the right to protection of personal data and self-image, our policy is not to
collect or use personal details or images of people under 18 years of age. In photographs
and videos of activities with children and adolescents, the presence of faces or images
that allow to individualise children or adolescents will be prevented.

For any questions regarding the this Child Protection Police, send an email to
centre.antigona@uab.cat

