EDICIÓ 20 __ __

Districte de Sant Martí

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL PREMI JOVE DE CÒMIC SANT MARTÍ
PER A L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
DADES
Nom

DNI

Cognoms

Data de naixement

Adreça (amb població i codi postal)
Correu electrònic

Telèfon

REPRESENTACIÓ LEGAL (en cas de menors)
Nom

DNI

Cognoms

Data de naixement

Adreça (amb població i codi postal)
Correu electrònic

Telèfon

SOL·LICITO
Participar al Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista amb l’obra titulada
............................................................................................................................................................................

En la categoria

A

B

És obra col·lectiva i designem com a representant a.........................................................................................................................................
Vinculació a la ciutat de Barcelona (en cas que el domicili sigui fora de la ciutat):
Estudio

/ Treballo

a

.............................................................................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓ
– 
.Fotocòpia DNI, NIE, permís de residència o llibre de família complert (de la persona interessada i de qui la pugui representar, si s’escau).
– Obra en el format previst al punt núm. 5 de les Bases particulars.

DECLARACIONS RESPONSABLES
– 
.Declaro sota la meva responsabilitat estar al corrent de les meves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Barcelona en el moment de presentar el present escrit.
– Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a sol·licitar a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de General de la Seguretat Social, ja sigui
directament o a través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, les dades justificatives i/o el certificat d’estar al corrent
del compliment de les obligacions amb aquestes administracions públiques.
– 
.Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona i li dono consentiment per prendre la meva imatge en la participació en els actes i esdeveniments associats al Premi Jove de Còmic Sant Martí i per difondre-la en materials de promoció i difusió del Premi.
– 
.Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona i li dono consentiment per difondre l’obra que presento en tots els formats i suports per a la
promoció i difusió del Premi.
– 
.Amb la presentació d’aquest formulari accepto les Bases particulars del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i
erradicació de la violència masclista.
– 
.Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a practicar totes les notificacions relatives a la present sol·licitud a través de l’adreça de
correu electrònic indicada.
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Us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de la gestió del Premi Jove
de Còmic Sant Marti. Només seran cedides a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una
norma amb rang de llei.
Consento expressament el tractament de les meves dades per a la finalitat indicada.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume,
1, 08002 - Barcelona, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de drets LOPD”.

Data:

.................................................................................

Signatura participant

Signatura representant

