
INSTÀNCIA 
4t Concurs de Paelles de Riudoms

Dades personals

Nom* __________________________________________________________________  NIF*__________________

Adreça* ___________________________________ Codi Postal* ________  Població*_________________________

Telèfon __________________  Correu electrònic _______________________________________________________

En representació de

Nom del grup: __________________________________________________________________  

Nombre  de participants: ______

Exposa 

Participar en el 4t Concurs de Paelles de Riudoms, el proper 1 de maig de 2017

Inscripció gratuïta     

* A cada grup participant s’obsequiarà amb 2 litres d’oli, el mateix dia del concurs.

CAL MARCAR UNA DE LES DUES OPCIONS i SIGNAR

 SÍ AUTORITZO que la meva imatge o del grup que represento, pugui aparèixer en imatges enregistrades en motiu
d’aquesta activitat, amb caràcter gratuït, sense fins comercials, amb caràcter exclusiu i d’acord amb la normativa 
vigent i puguin ser publicades a la web municipal o a publicacions municipals. I de forma expressa i informada que 
l’Ajuntament de Riudoms em pugui enviar SMS o missatges de missatgeria instantània. Aquesta autorització tindrà 
caràcter indefinit podent revocar-la en qualsevol moment per comunicació escrita a aquest Ajuntament. Així mateix 
autoritza a que l’Ajuntament de Riudoms li remeti correus o missatges electrònics a l’adreça designada sobre 
informació, activitats que considerem que pot ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització
mitjançant l’enviament d’ un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat 

  NO AUTORITZO que la meva imatge o de la persona que represento, pugui aparèixer en imatges enregistrades en
motiu d’aquesta activitat sense fins comercials, amb caràcter exclusiu i d’acord amb la normativa vigent i puguin ser 
publicades a la web municipal o a publicacions municipals. Així mateix tampoc autoritza que l’ Ajuntament de Riudoms 
li remeti correus o missatges electrònics a l’adreça designada.

Riudoms, _____ d __________________ de 2____

Signatura  Segell de l’administració

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

- Les instàncies que no tinguin complimentades les dades marcades amb un asterisc no seran vàlides per manca d’informació
- Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Fotografies responsabilitat d’ Ajuntament de 
Riudoms, i essent la seva finalitat la gestió i control de les fotografies. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, 52 de 43330 Riudoms 
(Tarragona)Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Fotografies responsabilitat d’ 
Ajuntament de Riudoms, i essent la seva finalitat la gestió i control de les fotografies. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, 52 de 43330 Riudoms 
(Tarragona)

____________________________________________________________________________________________________
Major 52  43330 Riudoms  Tel 977 850 350 – 977 850 888  Fax 977 85 12 64

www.riudoms.cat  ajuntament@riudoms.cat
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