VI CERTAMEN DE NARRATIVA VILA DE MUTXAMEL
DADES I DECLARACIÓ RESPONSABLE
DADES DE QUI PARTICIPA
Nom i cognoms
Representant en cas de
menors edat
Edat
Adreça
Població
Tel. contacte
Correu electrònic

DNI/NIE/PASSAPORT
DNI/NIE/PASSAPORT
CP

DADES DE L’OBRA
CATEGORIA A

(alumnes cicle secundaria obligatòria, primer cicle)
(alumnes cicle secundaria obligatòria, segon cicle)
(alumnes grau mitjà/batxillerat)
MAJORS DE 65ANYS

CATEGORIA B

□
□
□
□

Títol de l’obra que presente en
format vídeo mitjançant USB.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognom
Declare que

Autoritze

La narració que presente és una creació original o adaptació personal de llegendes i
tradicions populars, lliure de drets d’autoria, i no ha participat ni hi participa
simultàniament en cap altre certamen.
Complisc amb les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social
i l’Ajuntament de Mutxamel.
L’Ajuntament de Mutxamel que publique l’obra presentada, de la qual tinc l’autoria
plena o els drets pertinents, en el seu canal de YouTube.
L’Ajuntament de Mutxamel que faça ús de la meua imatge i veu o de la persona que
represente.

Firma i Data

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i Garantia dels drets digitals, l'Ajuntament de
Mutxamel vos informa que les dades personals obtingudes mitjançant este
formulari i altres que es puguen adjuntar, seran incorporades a un fitxer
automatitzat per al seu tractament. Així mateix vos informem que la
recollida i tractament d'estes dades té com a finalitat l'adequada gestió de la
vostra sol·licitud, així com la possibilitat d'oferir-vos informació sobre
qüestiones relacionades amb la formació, l’ocupació i la promoció
empresarial en el municipi de Mutxamel. D'acord amb el que es preveu en
la citada Llei orgànica, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l'Ajuntament de Mutxamel.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, el
Ayuntamiento de Mutxamel le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se puedan
adjuntar, van a ser incorporados a un fichero automatizado para su
tratamiento. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tiene como finalidad la adecuada gestión de su solicitud, así
como la posibilidad de ofrecerle información sobre cuestiones
relacionadas con la formación, empleo y la promoción empresarial en el
municipio de Mutxamel. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de
Mutxamel.

