
 

Incorporació a un Fitxer: De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 

se l'informa del següent: 1. Les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en 

un fitxer propietat d'aquesta Entitat. 2. Les dades obtingudes en aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per a la 

realització d'estadístiques internes. 3. Teniu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva 

rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Entitat, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat. 

 

PARTICIPACIÓ DE MENORS EN EL CONCURS DE LOGOTIP DEL 

CONSELL SECTORIAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA D’AIELO DE 

MALFERIT 

 

INSCRIPCIÓ 

Nom i cognoms _________________________________________________________  

Data naixement  ________________ 

Adreça:________________________________________________________________ 

Correu electrònic: _______________________________________________________ 

 

AUTORITZACIÓ 

Jo En/Na _____________________________ amb núm. de DNI/NIE _______________ 

com a pare/mare/tutor/a de ____________________________ autoritze a participar en el 

“CONCURS DE LOGOTIP DEL CONSELL SECTORIAL D’INFÀNCIA I 

ADOLESCÈNCIA D’AIELO DE MALFERIT” i acceptant les bases d’aquest, aprovades 

pel Ple Municipal. 

En aquest sentit, autoritze a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit perquè amb l’obra duguen 

a terme quantes accions promocionals i de difusió del concurs considere necessari, la qual 

cosa inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, però únicament en el context de l’activitat les 

següents: 

- El nom  del menor aparega en els materials informatius i promocional, ja siga 

impresos o digitals, de l’Ajuntament. 

- La cessió de manera exclusiva i amb caràcter gratuït, dels drets de comunicació 

pública i reproducció de l’obra presentada a concurs.  

- La presa de fotografies del menor durant el reconeixement com a guanyador, i el 

seu ús posterior per als fins necessaris quant a la difusió de l’activitat es refereix. 

- La cessió d’aquests dret quedarà circumscrita únicament a l’àmbit del concurs i a 

l’eventual exhibició dels treballs presentats a concurs. 

- La present autorització s’atorga tant a l’efecte de la participació del menor en el 

concurs, com del reconeixement en el cas que resulte guanyador. 

 

A Aielo de Malferit a ____ de ______________ de 2022 

 

 

Signat 

Pare/mare/tutor/a             Participant 


