Concurs de Fotografia “El control no és amor. Vull viure l’amor en llibertat” 2017
25 N – Dia per a la No Violència contra les dones
ANNEX 1
DADES DEL / DE LA PARTICIPANT
-

nom:
llinatges:
edat:
data naixement:
DNI:
direcció:
telèfon de contacte:
e‐mail:
títols de les fotografies:
1.
2.

El fitxer corresponent als participants en aquest concurs es troba sota la supervisió i control de
l’Ajuntament de Palma amb la finalitat de gestionar correctament el concurs. Els drets de rectificació,
cancel∙lació i accés es podran dur a terme d’acord amb la legislació vigent (LOPD Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal).
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Concurs de Fotografia “El control no és amor: Vull viure l’amor en llibertat” 2017
25 N – Dia per a la No Violència contra les dones

ANNEX 2
MENORS: AUTORITZACIÓ PARE, MARE O TUTORS LEGALS / RECONEIXEMENT D’AUTORIA
Dades del / de la participant:
-

nom:
llinatges:
edat:
data naixement:
DNI:
direcció:
telèfon de contacte:
e‐mail:
títols de les fotografies:

El Sr. / Sra. ....................................................., amb DNI ................................., i amb domicili al carrer
............................................................................................................................., com a pare/mare/tutor
legal del menor d’edat .................................................................., mitjançant aquest document:
1r. AUTORITZA la participació del menor a l’activitat Concurs de Fotografia “El control no és amor: Vull
viure l’amor en llibertat” 2017.
2n. AUTORITZA el tractament de les dades personals pròpies i del menor, tal com consten al present
document, per a la gestió i difusió de l’esmentat concurs per part de l’Ajuntament de Palma.
3r. RESPON davant l’Ajuntament de Palma de l’autoria i originalitat de les fotografies presentats al
concurs, declarant que el menor és l’autor/a exclusiu dels drets d’ús i explotació de l’obra. També cedeix
els drets d’ús i explotació de les esmentades obres a l’Ajuntament de Palma de forma gratuïta, per a la
seva utilització dins les funcions i competències pròpies d’aquest.
Palma, a ……. de ………… de 2017
El pare/ mare o tutor (signatura)

El fitxer corresponent als participants en aquest concurs es troba sota la supervisió i control de
l’Ajuntament de Palma amb la finalitat de gestionar correctament el concurs. Els drets de rectificació,
cancel∙lació i accés es podran dur a terme d’acord amb la legislació vigent (LOPD Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal).
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ANNEX 3
ADULTS – RECONEIXEMENT D’AUTORIA
Dades del / de la participant:
-

nom:
llinatges:
edat:
data naixement:
DNI:
direcció:
telèfon de contacte:
e‐mail:
títols de les fotografies:
1.
2.

RESPON davant l’Ajuntament de Palma de l’autoria i originalitat de les fotografies presentades al
concurs, declarant que és l’autor/a exclusiu dels drets d’ús i explotació de les obres. També cedeix els
drets d’ús i explotació de les esmentades obres a l’Ajuntament de Palma de forma gratuïta, per a la seva
utilització dins les funcions i competències pròpies d’aquest.
Palma, a ……. de ………… de 2017
(signatura)

El fitxer corresponent als participants en aquest concurs es troba sota la supervisió i control de
l’Ajuntament de Palma amb la finalitat de gestionar correctament el concurs. Els drets de rectificació,
cancel∙lació i accés es podran dur a terme d’acord amb la legislació vigent (LOPD Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal).
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Concurs de FOTOGRAFIA”El control no és amor. Vull viure l’amor en llibertat”
2017
25 N – Dia per a la No Violència contra les dones
ANNEX 4
A complimentar únicament amb les dades i signatura de cada una de les persones que
apareixen a les fotografies de forma reconeixible.
Les persones participants a les fotos, mitjançant el present document, autoritzen el tractament
i difusió al públic de la seva imatge per al Concurs de fotografia “El control no és amor: Vull
viure l’amor en llibertat” 2017.
* En cas de que la persona que apareix a la fotografia sigui menor d’edat, seran necessàries les
dades i autorització del pare/mare o tutor devora el nom del menor.

Nom

1r llinatge

2n llinatge

DNI

Signatura

Nom, DNI i
signatura de
pare, mare
o tutor (per
a menors
d’edat)

El fitxer corresponent als participants en aquest concurs es troba sota la supervisió i control de
l’Ajuntament de Palma amb la finalitat de gestionar correctament el concurs. Els drets de rectificació,
cancel∙lació i accés es podran dur a terme d’acord amb la legislació vigent (LOPD Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal).
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