SOL·LICUTUD DE PARTICIPACIÓ

CERTAMEN LITERARI 'LITERATÚRIA' DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
(Indicar l'edició)

Modalitat Poesia:

Juvenil

Adult

Modalitat Relat:

Juvenil

Adult

Modalitat Contes Infantils en Valencià:

Adult

DADES PERSONA CONCURSANT
NOM

D.N.I. o N.I.E.

COGNOMS

DATA NAIXEMENT

LLOC DE NAIXEMENT

PAIS

NACIONALITAT

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS

C.P.

PROVINCIA

EDAT *

TELÈFON

MUNICIPI

CORREU ELECTRÒNIC

* Edat que la persona concursant tinga el dia de finalització del termini de presentació de treballs.

En cas de persona menor d'edat: AUTORITZACIÓ
NOM PARE, MARE, TUTOR O TUTORA

EN QUALITAT DE

D.N.I. o N.I.E.

Autortize a:
NOM DEL XIQUET/XIQUETA

a participar en el Certamen Literari "LiteraTúria".

DECLARACIÓ JURADA
Jo

, amb D.N.I.

com a sol·licitant per a participar en el Certamen Literari LiteraTúria de Riba-roja de Túria, declare que he llegit les bases, accepte el que en
elles es disposa i que compliré amb les obligacions que de les mateixes es deriven.
A més, declare sota la meua responsabilitat que de conformitat amb la Llei 38/2003, General de Subvencions:
Estic al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i locals, i de la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents i
del compliment dels requisits establits en aquestes bases.
I per deixar-ne constància i assortisca els seus efectes davant l'Ajuntament de Riba-roja de Túria i s'unisca a l'expedient de sol·licitud per a
participar en el Certamen Literari LiteraTúria de Riba-roja de Túria, signe la present declaració.
CONSENTIMIENT
En cas de Majors d'Edat

En cas de Menors d'Edat

La persona sol·licitant:
Sí autoritza.

NOM I COGNOMS PARE, MARE O TUTOR O TUTORA REPRESENTANT LEGAL

No autoritza.

A l'Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a
responsable del tractament, a utilitzar les fotografies i/o
enregistraments generats en les activitats que es realitzen en els
centres de la seua titularitat amb la finalitat de promocionar-les i
publicar-les en els mitjans de comunicació municipals, així com en
els perfils de xarxes socials dels quals siga responsable l'Ajuntament.
En cap cas, les fotografies suposaran menyscapte de l'honra o
reputació, a tenor del que es disposa en la Llei 1/1982, de 5 de maig,
de Protecció a l'Honor, a la Intimitat Personal i a la Pròpia Imatge, i
legislació concordant.

En qualitat de
El pare, mare, tutor o tutora, en virtut de la Llei orgànica 1/1996, de 15
de gener, de Protecció Jurídica del Menor:
Sí autoritza.

No autoritza.

A l'Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a
responsable del tractament de dades, a utilitzar les fotografies i/o
enregistraments generats en les activitats que es realitzen en els centres
de la seua titularitat amb la finalitat de promocionar-les i publicar-les
en els mitjans de comunicació municipals, així com en els perfils de
xarxes socials dels quals siga responsable l'Ajuntament.
Firma de la persona participant, representant legal de la persona menor:

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firmat:

L'Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que les mateixes podran ser
utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de poders públics
atorgats a esta Entitat i el consentiment de la persona interessada. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i a les persones
encarregades del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que
comanda la normativa administrativa. La persona sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés
administratiu siguen publicats en la web municipal durant el termini de temps pertinent. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en
protecció de dades personals, el Reglament (EU) 2016/679 i Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, les persones interessades podran exercitar
els seus drets reconeguts del tractament per mitjà d’instància presentada davant del Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a través de la seu
electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Més informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA
Sobre 1 (només en cas de presentació presencial o per correu postal).
Sobre 2 (un exemplar de l'obra presentada o arxiu pdf en el cas de presentació telemàtica).
Imprés d'autorització de pares i/o tutors per als menors.

