DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR EN EL
«CONCURS DE VIDEORECOMANACIONS CULTURALS PER A JOVES YOUTUBERS»

Nom i llinatges:
Domicili:
Document oficial d’identitat (DNI/NIE):
Actuant com a pare / mare / representant legal del/la menor (nom i llinatges):

DECLAR:
1. Que conec les bases del «Concurs de videorecomanacions culturals per a joves
youtubers», organitzat per l’Ajuntament de Calvià i per la Direcció General de Política
Lingüística del Govern de les Illes Balears.
2. Que sé que el/la menor que represent ha enregistrat un vídeo amb la seva imatge i la
seva veu, i que l’ha publicat en el seu canal de YouTube (el nom del qual és
), amb el títol
amb l’objectiu de participar en el concurs esmentat.
AUTORITZ:
Que el/la menor que represent participi en el concurs.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable del tractament: Ajuntament de Calvià (NIF
P0701100J). Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@calvia.com. Finalitat del tractament: Finalitat: les
dades personals recollides a través del formulari del concurs seran tractades per a la gestió de les inscripcions,
atorgament de premis i, en general, per a l’organització, desenvolupament i resolució del concurs de
videorecomanacions, així com per a la difusió de l’activitat. Terminis de conservació: els previstos per la
legislació. Destinataris: Les dades no seran cedides a tercers, ni estan previstes transferències a tercers països
o organitzacions internacionals, excepte obligació legal. Sí que es podran cedir a la Direcció General de Política
Lingüística, institució col·laboradora en l’organització del concurs. Les persones interessades tenen dret a
obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Calvià està tractant les seves dades personals, accedir a les seves
dades personals, així com a sol·licitar la rectificació o supressió, sol·licitar la limitació, l'oposició, portabilitat del
tractament de les seves dades. Els drets podran exercitar-se davant l'Ajuntament de Calvià. Més informació:
Annex: informació sobre protecció de dades.

de
[signatura]

de 2021

