PROMOCIÓ ECONÒMICA

Sol·licitud
Servei:

Inscripció al I CONCURS SOLIDARI POSTAL DE NADAL 2020-2021

Data: ____________

Marqui la casella, si vol rebre les notificacions relacionades
amb aquest assumpte únicament per mitjans electrònics

Dades tutor/a legal
DNI: __________________

Cognoms i Nom: ________________________________

Telèfons: ______________ / ______________

E-mail: ________________________

Dades alumne/a
Cognoms i Nom: _______________________________________________________
Centre educatiu: _______________________________

Curs: __________________

Declaració del sol·licitant
1.

Dono el consentiment per al tractament de les dades personals, en els termes definits en la
informació sobre protecció de dades, especificada en l’annex 1 d'aquest document.

2.

SI

NO

Autoritzo a, l'enviament de comunicacions informatives de serveis, notícies,
esdeveniments i altra informació del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, bé sigui
per canals convencionals o digitals.
Aquest consentiment es podrà revocar en qualsevol moment tal i com es descriu en el
punt 5 de la informació sobre protecció de dades especificada en l’annex 1.

I perquè així consti, signo la present sol·licitud:

Documents que cal adjuntar:
 Butlleta d’inscripció degudament omplerta
 Resguard de l’ingrés del donatiu (aportació solidària a partir de 3€)
Ingrés a efectuar al següent número de compte
“La Caixa”: IBAN: ES53 2100 0159 7901 0078 1666
Indicant al concepte I Concurs Solidari Postal de Nadal , nom i cognoms del concursant.
Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 EL PONT DE SUERT - Tel. 973 69 03 53
consell@ccar.ddl.net

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ANNEX 1
Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter
Personal, se l'informa dels següents aspectes relacionats amb el tractament de les dades
personals facilitades en aquest document i, si s’escau, les dades contingudes en la
documentació aportada:
1. El responsable del tractament de les seves dades personals és el Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça:
CIF:
P7500013C
Adreça postal:
Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 el Pont de Suert
Telèfon:
973 690 353
Correu electrònic:
consell@ccar.ddl.net
Les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) son: Telèfon: 647 46 06
89 i adreça de correu electrònic: dpd@ccar.ddl.net.
2. La finalitat d'aquest tractament de dades és:
Revisar que els participants que enviïn les seves obres al Concurs hagin realitzat el
donatiu corresponent i posar-se en contacte si resulta ser premiat.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no ens sol·liciti la supressió
o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
3. La legitimació d'aquest tractament de dades és el consentiment de la persona
interessada que es podrà revocar en qualsevol moment tal i com es descriu en el punt 5.
Tota la informació requerida en aquest document és necessària per a la prestació del
servei sol·licitat.
4. Les seves dades no se cediran a tercers, tret que sigui obligació legal o siguin altres
administracions públiques d'acord amb les seves competències, així com als encarregats
de tractament que contracti el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per dur a terme el
servei objecte de la sol·licitud.
No hi haurà transferències a tercers països.
5. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició a
l'adreça postal indicada en el punt 1 o a l’adreça de correu electrònic: lopd@ccar.ddl.net,
adjuntant còpia del DNI.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té el dret a presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
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