Inscripció a Concursos

MODEL DE SOL·LICITUD

DADES DE LA PERSONA CONCURSANT
Cognoms i nom o Raó Social

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça,…)

Número

C.P.

Títol de l’obra

Telèfon

Població

Bloc

Correu electrònic

Portal

Escala

Planta

Porta

Pseudònim
Data de naixement

ESDEVENIMENT / ACTIVITAT
I EDICIÓ DEL CERTAMEN DE RELATS BREUS SOBRE MICROMASCLISME CONVOCAT PER LES REGIDORIES D'EDUCACIÓ I IGUALTAT DE
L'EXCM. AJUNTAMENT D'ALTEA.

Llegides les bases de la Convocatòria de la I Edició deL Certamen de relats breus sobre Micromasclismes 2019, amb la firma d'aquesta
sol·licitud declare explícitament la meua acceptació d'aquestes.

FIRMA
A Altea, a data _____ de/d’ __________________ de _____

Firma:

La informació sobre el tractament de dades de caràcter personal es troba disponible en la pàgina dos
d'aquest formulari.
La firma d'aquesta inscripció suposa el consentiment exprés, inequívoc i informat sobre el tractament de les
dades personals d'acord amb el que s'especifica en la pàgina dos, però no serà vàlida per a menors de 18
anys si no va acompanyada del consentiment del pare/ la mare/ o tutor-a. En cas que l'esdeveniment o
activitat requerisca autorització del pare/ la mare/o tutor-a per a menors d'edat, els/les menors de 18 anys
requeriran aquest consentiment.
L'Ajuntament d'Altea pot captar imatges, vídeos i àudios d'aquest esdeveniment, les quals poden ser publicades en mitjans de
comunicació generalistes, mitjans propis i xarxes socials d'aquest Ajuntament, incloent-hi persones participants, assistents,
organitzadors, espònsors, membres del jurat, lliuraments de premis i, en general, qualsevol activitat que l'Ajuntament considere
rellevant respecte a aquest esdeveniment.
MENORS DE 18 ANYS – CONSENTIMENT DE PARE/MARE/TUTOR-A
Firma
Jo, D/a. ________________________________________, amb DNI/NIE/Passaport (vigent) núm. ____________, en
qualitat de PARE/MARE/TUTOR-A ___________ respecte al/ a la menor, declare sota la meua responsabilitat ostentar
potestat suficient per a autoritzar la participació i el tractament de les dades de caràcter personal de:
__________________________________________________ en relació amb aquest esdeveniment / activitat, sent
aquesta la finalitat del tractament, subjecta a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS – Llei Orgànica 3/2018 - LOPDGDD
Responsable
Tractament

Excm. Ajuntament d’Altea. Regidoria d’Igualtat.

Adreça del
Responsable

Adreça: Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea

Delegat de
Protecció de Dades

Finalitats

Correu:

responsablepd@altea.es

NIF:

P0301800I

Telèfon: 965841300

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
(1).
(2).

Correu electrònic: delegadopd@altea.es
Correu ordinari: Carta dirigida al DPD – Adreça del Responsable

Les finalitats d’aquest tractament són:
(1).

Gestió de CONCURSOS MUNICIPALS.

Conservació de les
dades

Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i
els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació / Bases
jurídiques

Consentiment de l’interessat, expressat mitjançant la firma de la sol·licitud d’inscripció. En cas que
vosté no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser atesa.
Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica
reguladora del règim local.

Destinataris de les
seues dades
Drets

Membres del jurat, mitjans de comunicació generalistes i propis, xarxes socials municipals i l’Institut
de les Dones de la Generalitat Valenciana.
Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament,
portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. De la mateixa manera, vosté pot dirigir-se a
l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.
Per exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Altea, Registre d’Entrada, plaça
José María Planelles, 1, 03590 Altea, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
1)

Correu ordinari.

2)

Correu electrònic a dpd@altea.es

3)

Instància presencial o en Seu Electrònica.

En tots els casos, l’Ajuntament deu verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa
vosté deu incloure una còpia o referència d’un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE,
Passaport). Per a aquesta verificació, l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació arreplegada en la
disposició addicional octava de la LOPDGDD. En cas d’actuar com a representant de la persona interessada,
deu acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta.
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