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Petició participació III Concurs Nacional de Balls de Gegants 
 
Nom de 
l’entitat: 

 

Adreça:  
Codi postal:  Població:  
Comarca:  Província:  
Responsable:  
Telèfon:  Mòbil:  
Correu 
electrònic: 

 

 
Sol·licitem a l’AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA participar al III 
Concurs Nacional de Balls de Gegants, el proper diumenge 11 d’octubre de 2020 al matí a la vila 
de Moi¨. 
 
Nom del ball propi  
Autor coreografia  
Autor partitura  
Nom dels gegants 
participants, alçada, 
pes, constructor i 
any d’estrena 

 

 
(marqueu amb una X) 
 

 Adjuntem partitura 
 Adjuntem coreografia ball escrita 
 Adjuntem link del vídeo del ball 
 

• La documentació de partitura i coreografia que s’adjunti, ha de ser la 
mateixa que s’interpretarà el dia 11 d'octubre (mateixes veus, passos,  
etc,...). 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
(Continua a la pàgina següent) 
 
 
 



 
 
 

ENTITAT DECLARADA D’INTERÈS CULTURAL PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2017 
PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000  

  
 

C/ Anselm Clavé, 3  ·  08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT  ·  Tel.: 93 685 8000 ext. 1755   agrupacio@gegants.cat ·  
www.gegants.cat 

 

 
La Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya (en endavant, L’AGRUPACIÓ) amb CIF G-58548116 i 
domicili social a Sant Feliu de Llobregat, c/ Anselm Clavé, 3, 08980, inscrita al Registre d’Associacions de la 
Generalitat de Catalunya amb el núm. 750-J/1, l’informa que amb la complementació d’aquest formulari, ha de fer 
constar de forma voluntària les dades que en el mateix es requereixen i marcar expressament les caselles 
corresponents, perquè d’aquesta manera: 
  

Dóna consentiment a què les esmentades dades siguin incorporades al registre d’activitats de tractament que 
efectuï L’AGRUPACIÓ en la seva condició de responsable, que podrà ser gestionat per aquesta entitat 
directament o a través d’un tercer autoritzat en la condició d’encarregat de tractament, comprometent-se aquesta 
entitat a tractar-les de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per 
això que L’AGRUPACIÓ s’obliga a adoptar totes les mesures de seguretat, tant tècniques com de qualsevol altra 
índole que siguin raonables i adequades perquè aquests siguin utilitzades, conservades, tractades, suprimides o 
rectificades sense dilació quan siguin inexactes. 
  
Autoritza a què les citades dades pugin ser posades al dia per part de L’AGRUPACIÓ mitjançant els mecanismes 
i/o protocols que determini en cada moment i amb la periodicitat que consideri necessària als efectes que 
aquestes siguin exactes, actuals, pertinents i adequades a les finalitats del seu tractament per part d’aquesta 
entitat. 
  
Dóna consentiment a què les citades dades siguin conservades per L’AGRUPACIÓ pel temps necessari per a 
donar compliment a les finalitats de la seva recollida, per tant, finalitzada aquesta es procedirà a la seva 
cancel·lació i eliminació. 
  
Autoritza a què L’AGRUPACIÓ pugui cedir les citades dades a tercers amb la finalitat de gestionar prestacions i 
serveis corresponents a la relació que a partir d’aquest moment es formalitzarà entre vostè i L’AGRUPACIÓ, 
passant aquests tercers a adquirir la condició de responsables de les citades dades, assumint totes les 
obligacions que en base a aquesta condició estableix la normativa vigent aplicable. 

  
Així mateix, L’AGRUPACIÓ l’informa que vostè: 
  

a)      Pot contactar en qualsevol moment amb el/la delegat/da de protecció de dades (en endavant, “DPD”) de 
L’AGRUPACIÓ per realitzar les consultes, suggeriments, queixes, etc. que estimi pertinents en relació amb el 
tractament de les seves dades per part d’aquesta entitat, a través de la següent adreça de correu electrònic: 
agrupacio@gegants.cat  o mitjançant trucada telefònica al telèfon 681134280 
  
b)      Pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, accés i cancel·lació, adreçant un escrit en el 
que haurà de manifestar de manera raonada el dret específic que vol exercir, adjuntant còpia d’un document 
oficial vàlid i vigent en dret que acrediti la seva identitat (p.e. DNI, NIE, passaport, etc.) a la següent adreça de 
correu electrònic de L’AGRUPACIÓ: agrupacio@gegants.cat , o bé a la direcció postal indicada a l’inici d’aquesta 
clàusula. 

  
c)      Pot dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

 
 

 
 
 
 
 

  

Data:  Signatura Segell de l’entitat 
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