Sol·licitud
Servei:

Inscripció a l’exposició “Mirades de dona a l’Alta Ribagorça”

Data Sol·licitud:

Sol·licitant
Cognoms i Nom:

DNI/NIE

Nom artístic:

Edat:

Correu electrònic:
Declaració de la persona sol·licitant
1.

Dono el consentiment per al tractament de les meves dades personals en els termes definits en la informació sobre protecció de dades
especificada en aquest document.
He llegit i accepto, les condicions especificades en les bases del servei objecte de la sol·licitud i publicades al web del Consell Comarcal
de l’Alta Ribagorça: https://www.xn--altaribagora-udb.cat/document-exclos/bases-mirades-de-dona.pdf/view

2.

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

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:
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:
Que, en aquest projecte per donar visibilitat a la tasca de la dona a través de la fotografia, la seva imatge pugui aparèixer publicada en els webs, xarxes
socials i fullets d'actes del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, així com mitjans de comunicació amb caràcter informatiu.
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 seu consentiment donat mitjançant signatura en aquest document.
Tota la informació requerida en aquest document és necessària per a la prestació del servei sol·licitat.

4.

Les seves imatges podran ser cedides a mitjans de comunicació o altres administracions públiques d'acord amb les seves competències.
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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