Ajuntament de Mataró
Direcció de Cultura

CAL QUE OMPLIU AQUESTA FITXA AMB LLETRES MAJÚSCULES

Jo ____________________________________________________ amb el DNI ___________________/___
pare/mare/tutor de __________________________________________ amb el DNI ___________________/___
AUTORITZO al meu tutoritzat/ada ______________________________________________________________
a participar al concurs MicroteatreMataró.
DADES PERSONALS PARE/MARE/TUTOR
nom pare/ mare/ tutor_________________________________________________________________________
telèfon de contacte __________________________________________________________________________
mòbil de contacte_________________________________
correu electrònic de contacte__________________________________________________________________
correu electrònic mare ______________________________________________________________________

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 us informa: la finalitat per la qual es recullen les dades
personals és la divulgació cultural; el tractament d’aquestes dades ve legitimat pel consentiment de l’interessat i/o
del seu representant legal en aquest document; les dades no es cedeixen a cap tercer; l’interessat té dret a
accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposant-se al mateix o exercir el dret a la
portabilitat de les dades dirigint la seva petició a la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, carrer de Sant
Josep, 9, 08302 Mataró, o al correu electrònic cultura@ajmataro.cat. Les dades seran conservades durant el
temps necessari per les finalitat del tractament per les que han estat recollides.
D’acord amb l’article 18,1 de la Constitució regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’interessat autoritza a la Direcció de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró que pugui enregistrar imatges de l’obra participant, en qualsevol format (mecànic o
electrònic), amb l’únic propòsit de difondre, internament o externament, les activitats que es duen a terme, la
publicitat referida a arts escèniques, o bé memòries i publicacions relacionades amb aquest fet. S’exclou, de
forma explícita, aquest consentiment per a qualsevol enregistrament d’imatges amb finalitat comercial.

Signatura

Mataró, ……, de …..………………… de 2019

