SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
CONCURS FOTOGRAFIA
“STREET ART ZAPATOS
DECORADOS”

Ajuntament
d'Alaior

1. PARTICIPANT
Nom i llinatges:

DNI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

2. REPRESENTANT (si s'escau)
Nom i llinatges:

DNI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

3. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador.
Mitjà preferent de notificació en cas de ser persona física:

Paper

Telemàtic

4. EXPÒS
Que vull inscriure’m en el concurs de fotografia amb motiu de l’exposició «STREET ART ZAPATOS DECORADOS»
Autoritz d'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge per tal que pugui realitzar la captació, i a l'Ajuntament d'Alaior a la reproducció i difusió en les
seves pàgines web o en les seves publicacions, fulls comercials i en el facebook, de la meva imatge en la
fotografia/fotografies que participa/participen en el Concurs de fotografia amb motiu de «Street Art Zapatos
Decorados» 2017 i que sempre respectin de forma estricta el meu honor i intimitat.

5. SOL·LICIT

Que s’inclogui la meva fotografia/ les meves fotografíes en el concurs.

6. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Sol·licitud (adjuntau-la igualment en el tràmit telemàtic, si és el cas).
Document: Autoritzacions del dret d’imatge i de la difusió de totes les persones que surten a la
fotografia. (Annex 2)
Fotografies:

1 fotografia

2 fotografíes

3 fotografíes

(Les fotografies es presentaran, en el cas de presentar la sol·licitud al registre electrònic de l'Ajuntament
(alaior.sedelectronica.es), s’adjuntaran com a documents adjunts i en el cas de presentar la sol·licitud en paper al registre
municipal s’adjuntaran amb un pendrive o cd. Com a màxim es poden presentar tres fotografies per participant.)
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7. REMARQUES

La cessió dels drets d’Imatge i de Propietat Intel·lectual Els continguts de les fotografies han d'estar
lliures de copyright. S'hauran d'utilitzar, per tant, fotografies de creació pròpia a fi de donar
compliment al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Propietat Intel·lectual. La participació al concurs suposa la cessió expressa a l’Ajuntament
d’Alaior de forma gratuïta, dels drets de imatge i de propietat intel·lectual de les fotografies
enviades.

8. CONSULTA (els punts no autoritzats s'han d'acreditar documentalment)
L’Ajuntament d’Alaior efectuarà les consultes de dades pròpies o d'altres administracions públiques per tramitar aquest
expedient. Seran les següents:
- Dades d’identitat (DNI), a la Direcció General de la Policia.

No autoritz l'Ajuntament a fer la consulta de dades i, per tant, aportaré tota la documentació anterior.

9. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
 Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat
d'aquest Ajuntament.
 Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
 Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.

Alaior,
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[rúbrica]
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