FULL DE PARTICIPACIÓ AL 3r CONCURS D’APARADORS I FAÇANES
NADAL 2021

 Nom i cognoms del participant:

 Adreça de l’establiment o habitatge que participa al concurs:

 Correu electrònic:

 Telèfon de contacte:

 Modalitat en què participa:

 APARADOR

 FAÇANA

Amb la inscripció en aquest concurs, DECLARO:
 Que participant en aquest concurs accepto les bases reguladores del 3r Concurs
d’aparadors i façanes de Nadal, publicades a http://www.elperelloturisme.com/3rconcurs-daparadors-i-facanes-de-nadal/
 Que dono el consentiment exprés, gratuït, informat, indefinit i inequívoc a
l’Ajuntament el Perelló, CIF P4310600D per a la captació i posterior difusió de la meva
imatge o de la persona que represento a la pàgina web, xarxes socials, revistes,
publicacions informatives i comercials o qualsevol altre mitjà per part de l'entitat
autoritzada i he estat informat o informada l’ús que se’n farà de les mateixes.
 Que se m’ha informat de l’ús de tractament de dades personals i de difusió d’imatge
que l’Ajuntament del Perelló en farà i sé que les dades personals i les imatges seran
incorporades al Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT)
denominat TURISME, FESTES i PROMOCIÓ ECONÒMICA responsabilitat de
l'AJUNTAMENT DEL PERELLÓ.

Signatura:

El Perelló, ____________ de _____________ de 2021

C/ Lluís Companys, 2
El Perelló 43519
977 490 007 – 977 490 072

Pàgina 1 de 2

www.elperello.cat
aj.perello@elperello.cat

INFORMACIÓ i DRETS SOBRE LA CAPTACIÓ i DIFUSIÓ DE LA IMATGE
De conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge en relació al que estableix la normativa de protecció
de dades, les dades seran incorporades en el fitxer d'Imatges, responsabilitat de l'entitat,
amb la finalitat de publicar i difondre imatges a diversos mitjans per a la seva promoció. La
seva imatge pot ser visualitzada per tot aquell que accedeixi als mitjans de difusió autoritzats
per a la seva publicació. Aquestes imatges seran conservades fins que no manifesti el
contrari.
Se l'informa de la possibilitat de revocar aquest consentiment, que no tindrà efectes
retroactius, així com d'exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, la limitació del
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, que preveu la
normativa vigent, presentant un escrit davant Carrer Lluís Companys, 2, 43519 – El Perelló
(Tarragona) o per correu electrònic a dpd@elperello.cat
Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, si així ho considera, o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades
d'aquesta entitat a dpd@elperello.cat.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present
autoritza a que les dades personals facilitades, siguin incorporades al Registre d’Activitats de
Tractament de dades personals (RAT) denominat TURISME, FESTES i PROMOCIÓ
ECONÒMICA responsabilitat de l'AJUNTAMENT DEL PERELLÓ CIF: P4310600D. La finalitat
d’aquest fitxer és tramitar i gestionar la vostra sol·licitud de participació al Concurs
d’Aparadors i Façanes de nadal. 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 s’adrecin a l'AJUNTAMENT DEL
PERELLÓ CIF: P4310600D C/ Lluís Companys, 2 43519 El Perelló (TARRAGONA) per correu
postal, o bé per la seu electrònica de l’ens, o enviant un correu electrònic a
dpd@elperello.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant la Autoritat
Catalana de Protecció de dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a dpd@elperello.cat
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