
Inscripció al concurs de pessebres 2019
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms NIF-NIE-Passaport

Adreça Codi Postal Població
  

Telèfon       Correu electrònic
 

Emplenar en cas d’actuar en representació d’una Entitat o Associació sense ànim de lucre
Nom i cognoms – Denominació Social CIF-NIF-NIE-Passaport

Adreça       Codi Postal Població
   

Telèfon       Correu electrònic
 

Com a:   

Emplenar pel pare/mare/tutor legal en cas que el participant sigui menor d’edat (obligatori per als 
menors de 18 anys)
Nom i cognoms NIF-NIE-Passaport

Adreça Codi Postal Població
  

Telèfon       Correu electrònic
 

    que el meu fill/la meva filla, les dades del/de la qual consten en aquesta fitxa, a participar
al Concurs de Pessebres Riudoms 2019 organitzat per la Regidoria de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Riudoms.

Amb motiu de l’organització del Concurs de Pessebres Riudoms 2019, es presenta com a candidat el pessebre situat a

l’adreça , de Riudoms, per a que pugui ser

valorat pels membres del jurat i participar en la modalitat que s’indica a continuació:

                    

    que el meu fill/la meva filla, les dades del/de la qual consten en aquesta fitxa,
a participar al  Concurs de Pla reproducció de les imatges enregistrades del Concurs de Pessebres en
qualsevol publicació de l’Ajuntament.

Inscripcions: fins al 16 de desembre de 2019 Visites del jurat: del 19 al 23 de desembre de 2019

A ,  de  de 

Signatura del sol·licitant Signatura del pare/mare/tutor legal Segell de l’administració

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat
Registre d’entrada i sortida responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de
gestionar la seva petició i  el registre d’entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l’Ajuntament . Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a protecciodedades@riudoms.cat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264 • www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

Administrador President/a Secretari/ària Altres

INFANTIL(fins a 16 anys) ADULT(a partir 17 anys) MOSTRADORS (establiments Comerç Local)

Autoritzo No autortizo

Autoritzo No autortizo
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