DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport

Direcció (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Tel.avisos mòbil

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça de correu electrònic

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport

Direcció (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Tel.avisos mòbil

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça de correu electrònic

EDAT ( compresa entre 16 i 30 anys)
TITÓL DEL GRAFIT URBÀ
NECESSITA COLOR BLANQUEIG

SI

NO

SOL·LICITA

Inscripció en el concurs de Grafit urbà de Jesús Pobre.
Jesús Pobre a
de
de 2019
Signatura:

La informació sobre el tractament de dades de caràcter personal es troba disponible en la pàgina 2 d’aquest formulari. La
signatura d’aquesta inscripció suposa el consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les dades
personals indicades en les pàgines 2 i 3, però no serà vàlida per a menors de 18 anys si no acompanyada del consentiment
del pare/mare/tutor/a, sol·licitat en la pàgina 2.

APORTACIÓ DE DOCUMENTS
Tenint en compte el que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les persones interessades tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de
l’Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració. L’Administració actuant podrà consultar
o recaptar aquests documents llevat que la persona interessada s’hi oposara. No cabrà l’oposició quan l’aportació del
document s’exigisca en el marc de l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció. Aquest Ajuntament, excepte
oposició expressa per part seua, recaptará electrònicament dades a la DGP, INSS,AEAT, SEPE o unes altres que resulten
necessàries.
DENEGUE expressament el meu consentiment perquè l’EATIM de Jesús Pobre obtinga de forma directa
aquestes dades. En cas de denegar aquest consentiment, o en cas de no estar disponible la Plataforma
d’Intermediació, la persona interessada haurà d’aportar electrònicament o presencial la documentació
requerida, responent de la veracitat i vigència d’aquesta.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Marcant aquesta casella declare tindre una edat superior a 16 anys. L’acreditació
d’aquesta dada pot ser requerida mitjançant la presentació del DNI, NIE o passaport

Data de naixement

Tractament d’imatges i enregistraments: La sol·licitud de participació, per la pròpia naturalesa del concurs, inclou el consentiment per al
tractament d’imatges i/o enregistraments que puguen recollir-se en el transcurs de l’esdeveniment, les quals poden ser objecte de
publicació en mitjans i xarxes socials d’aquest EATIM, així com en mitjans de comunicació generalistes. Les imatges no seran cedides a
altres terceres parts, excepte en els supòsits previstos per la Llei. Poden exercir-se els drets recollits en la legislació vigent, en la
forma indicada en la pàgina 3, punt DRETS.

Responsable del tractament
Domicili del responsable

Delegat de protecció de dades

Finalitats

Conservació de les dades

Legitimació / Bases jurídiques

EATIM de Jesús Pobre
Plaça pou de la murtera,1 03749 Jesús Pobre
CIF: P0300034F
Correu electrònic: eatim@jesuspobre.es
Telèfon: 965756611
Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant:
• Correu electrònic: eatim@jesuspobre.es
• Correu ordinària: plaça pou de la murtera,1 03749 Jesús Pobre
La finalitat d’aquest tractament és la sol·licitud d’inscripció en el concurs de Graffiti
Urbà. Aquest tractament pot elaborar perfils al tractar-se d’un concurs on
s’estableixen qualificacions sobre les persones participants i les seues obres,
mèrits o aportacions, en base als criteris de valoració establits en les seues bases.
Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la
legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per
part de l’Administració pública.
Consentiment del interessat. En cas de no atorgar aquest consentiment la seua
sol·licitud de participació en FIC no podrà ser atesa.
Exercici de poder públics conferits al responsable del tractament i/o compliment
d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, sobre la base del
desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació
estatal i autonòmica reguladora del règim local.
Bases concessió de premis del concurs Graffiti Urbà.

Destinataris de les seues dades

Les seues dades podran ser comunicats a les entitats públiques i/o privades
competents en la gestió de la celebració d’aquest esdeveniment, així com als
mitjans de comunicació generalistes i propis de l’ Ajuntament.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació
del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així
mateix, pot dirigir-se a l’autoritat de control per a reclamar els seus drets.
Per a exercir aquests drets, ha de dirigir una sol·licitud a l’EATIM de Jesús Pobre,
plaça pou de la murtera,1 03749 Jesús Pobre, indicant “responsable de protecció
de dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
(1). Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l’adreça indicada en l’epígraf
“domicili del responsable” en aquest mateix document.
(2). Correu electrònic. Dirigit al responsable de protecció de dades, les dades de
contacte del qual estan en l’epígraf “responsable del tractament” en aquest mateix
document.
En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les
dades. Per a aquesta verificació, pot triar entre aquestes dues opcions:
(1) Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI,
NIE, passaport).
(2) Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua
identitat de forma telemàtica, per a això ha d’indicar el seu nom i
cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el
seu número. En cas que els serveis telemàtics no estiguin disponibles,
haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

