Rua de Carnestoltes 2019. Sol·licitud d’inscripció
Dades de l’entitat o col·lectiu
Nom de l’entitat o grup ………………………………………………………………………..………………………………..............
Telèfons ……………………………………………..………… NIF (només les entitats) …………………………………...........
Adreça electrònica ………………………………………………………………………..…………………….................................

Dades de la persona representant (major de 18 anys)
Nom i cognoms ………………………………………………………………………..…………………………………………................
Telèfon ……………………………………………..………… NIF …………………….………………….....................................
Adreça electrònica ………………………………………………………………………..…………………….................................

Dades de la comparsa
Nom de la comparsa ………………………………………………………………………..……………………..............................
Nombre de components (incloent músics, si en porteu) ...........................................................................
Si és el cas, indiqueu quantes persones van en:
Categoria

Cadira de rodes ..................

Cotxet ....................

Comparses Grans (més de 10 persones)
Comparses Familiars (de 3 a 10 persones)

Porteu músics?

Sí

Tipus de grup o formació .....................................................................................
Nombre de músics ...............................................................................................

No
Teniu música enregistrada de la comparsa?
Sí

Títol, intèrpret i autor de la cançó ........................................................................
Cal enviar les cançons com a molt tard el dilluns 25 de febrer de 2019 mitjançant
alguna aplicació en línia d’enviament d’arxius

No
Indiqueu els elements que acompanyen la comparsa (carrosses, carretons, gegants, banderes...). Detalleu
les mides de cada element. Recordeu que no es pot dur cap enginy ni vehicle amb motor.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Totes les comparses han d’enviar obligatòriament un representant a la reunió de coordinació de la
Rua que es celebrarà el dia 26 de febrer a les 19:30 h a la Direcció de Cultura (Sant Josep, 9).
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Explicació de la comparsa
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Dades de la persona proposada per al jurat (només Comparses Grans. Més de 18 anys)
Nom i cognoms ………………………………………………………………………..…………………………………………................
Adreça …………………………………………………………………………………………..……………………...............................
Codi Postal………………………….. Població ……………….………………................................................................
Telèfon ……………………………………………..………… NIF …………………….………………….....................................
Adreça electrònica: ………………………………………………………………………..…………………….................................

Declaracions
Declaro que l’entitat/col·lectiu que represento no té deutes amb l’Agència Tributària ni amb la Seguretat Social; i
autoritzo l’Ajuntament de Mataró per tal que obtingui de forma directa, mitjançant els certificats telemàtics, l’acreditació
de l’acompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Declaro que disposo dels drets recollits a l’article 18.1 de la Constitució referents al dret a l’honor, intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge dels membres de la comparsa, i que alhora els cedeixo de forma gratuïta a l’Ajuntament de
Mataró per tal que en faci ús per la difusió de les activitats culturals de la ciutat. S’exclou la finalitat comercial.
Declaro que l’entitat/col·lectiu que represento disposa de la corresponent assegurança d’accidents d’acord amb l’art. 8.j
de la Llei 25/2015 del 30 de juliol del Voluntariat i de foment de l’associacionisme. L’Ajuntament de Mataró té subscrita
un pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per a la cobertura dels actes que organitzin les entitats de la ciutat.
Declaro que disposo de les autoritzacions de participació del pare/mare/tutor de tots els menors participants en la
comparsa.
Declaro que la persona proposada per al jurat n’està assabentada, accepta la designació i autoritza la comunicació de les
seves dades personals a l’Ajuntament de Mataró.

Acceptació de condicions
Com a responsable de l’entitat/col·lectiu declaro estar al corrent del contingut de les Bases del Concurs de la Rua 2019 i
accepto les condicions de participació.

Signatura
Mataró, ........... de febrer de 2019
PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ amb CIF P0812000H, domicili a la
Riera, núm. 48, 08301 de Mataró us informa:
Finalitat
Legitimació
Destinataris
Drets

Conservació
de les dades

Gestió de les inscripcions i la participació a la Rua de Carnestoltes de Mataró
El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document
No es cedeixen dades a tercers, tret d’obligació legal
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades
dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO. Tanmateix,
l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides o quan
l’interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que
tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.
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