PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000
ENTITAT DECLARA D’INTERÈS CULTURAL PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ PEL CONCURS
DE FOTOGRAFIA «EL FET GEGANTER» MODALITAT JOVES
En/Na: ......................................................................................................................
amb DNI...................................................com a pare/mare o tutor legal del
participant : .....................................................................................................................
amb DNI .........................................................
Autoritzo que el meu fill/a participi al concurs de fotografia El Fet Geganter 2018.
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades, l’informem que les dades personals consignades en aquest document
són incorporades als registres d’activitat de tractament de a LA FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE
GEGANTERS DE CATALUNYA (L’AGRUPACIÓ) amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta
entitat.
El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que
pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses les dades especialment sensibles.
L’AGRUPACIÓ es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, de manera
lícita, lleial, transparent i adequada.
Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament
els encàrrecs que pugui realitzar-nos.
En cas d’autoritzar-nos, les seves dades podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions
relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès. (*)
Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu basat en el tractament citat anteriorment, i no
seran comunicades a tercers a excepció que existeixi una obligació legal.
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació al tractament i dret a
no ser objecte de decisions individualitzades que contempla la normativa aplicable, pot dirigir-se mitjançant
comunicació escrita a L’AGRUPACIÓ, carrer Anselm Clavé núm. 3 de Sant Feliu de Llobregat, Ref. Protecció
1
de dades, o bé per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat
.
En el cas que consideri que el tractament no s’ajusti a al marc legal actualment vigent, podrà presentar una
reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de
la seva pàgina web: www.aepd.es.

Desitjo rebre informacions relacionades amb les activitats i serveis de a LA
FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA
(*)

(*) No Desitjo rebre informacions relacionades amb les activitats i serveis de a
LA FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA

(Signatura digital o escanejada)

Sant Feliu de Llobregat, 22 d’octubre del 2018.
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Adreça de correu electrònic
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