Espai reservat per a ús administratiu

CONCURSOS

1. CONVOCATÒRIA
Nom del concurs:

Identificació de la categoria de concurs: (en cas que n'hi hagi)

2. DADES DEL TUTOR/A LEGAL
Primer Cognom:

Nom:

Adreça a efectes de notificacions
Tipus de la via:

Número

Quilòmetre

Segon Cognom :

DNI /NIE/ Passaport

Nom de la via:

Lletra

Població

Bloc

Municpi

Portal

Escala

Pis

Porta

Codi postal

Província o Pais

Altres Mitjans de Contacte
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

3. DADES DE L'AUTOR/A
Nom:

Primer Cognom:

Segon Cognom :

4. DECLARA RESPONSABLEMENT

a)
b)
c)
d)

Que l'autor/a està cursant educació secundària obligatòria en alguna escola de Tona, o està empadronat/da a Tona i estudia en una
escola de fora del municipi.
Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que l’acompanyen.
Que compleixo tots els requisits exigits i accepto les condicions establertes en les bases específiques reguladores de la
convocatòria
Que sóc propietari / ària intel·lectual del treball i dono conformitat per a publicar i/o narrar el treball premiat en el cas que es
consideri oportú i a cedir una còpia al fons bibliogràfic de la biblioteca Caterina Figueras de Tona.

CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

Ajuntament de Tona
c/ De la Font, 10, 08551 – Tona
Tel. 93.887.02.01
http://www.tona.cat/

Finalitat Principal

Participar en el concurs el conte de Reis

Legitimació

Consentiment informat i explícit. Les dades són necessàries per
gestionar la participació en el concurs.

Destinataris

Les vostres dades no es cediran a tercers. No hi ha previsió de
transferències a tercers països.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades sol·licitar-ne la rectificació o
supressió,oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant
la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant la seu

Ajuntament de Tona · Carrer de la Font · 10, CP: 08551, · Tona · Barcelona Telèfon: (+34) 93 887 02 01 · Fax: (+34) 93 887 04 98 ·
oac@tona.cat · CIF: P0828300D

electrònica.
Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades fins que finalitzi el concurs el conte de
Reis.

Informació Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades
a
la
següent
url
(http://www.tona.cat/altrescontinguts/proteccio-de-dades-personals)

CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
D’acord amb el que estableix l’article 28.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques, els documents i dades que, en qualitat d’interessats, heu d’aportar en aquest procediment administratiu, seran consultades o
obtingudes directament per l’Ajuntament, si han estat elaborades per una altre administració, sempre i quan no formuleu la vostra oposició
expressa o els aporteu directament en el moment de presentar la sol·licitud.
En el cas que la documentació o dades requerides en aquest procediment les hagueu aportat anteriorment en qualsevol altre administració,
haureu d’indicar clarament en quin moment i davant de quin òrgan de l’administració vau presentar-los de forma que, l’Ajuntament sol·licitarà
electrònicament aquesta informació. Es presumirà també que aquesta consulta és autoritzada per l’interessat excepte que consti en aquest
procediment l’oposició expressa.
M’oposo a la consulta de les meves dades
Comunico que les dades o documents següents les vaig aportar a:
Document:
Administració:
Document:

Administració:

Document:

Administració:

Document:

Administració:

Data:
Data:
Data:
Data:

AVÍS LEGAL
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), us informem que les dades facilitades s’inclouran al Registre d'activitats de l'Ajuntament de Tona.
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de
la portabilitat de les dades en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, adjuntant
fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (C. de la Font, 10, de Tona), o bé mitjançant el
formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.
DATA I SIGNATURA

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars expressades,
havent estat informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya
per a la participació en el concurs el conte de Reis.

Tona,

de

de 20

El beneficiari /ària o el tutor legal
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