Concurs ENDEVINA-LA! Montcada i Reixac 2019
Joc número

Solució:
Nom i cognoms:

Telèfon:

Edat:

Informació bàsica de protecció de dades del tractament: CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS
Identificació del tractament: CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS
Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) Finalitat del tractament: gestió, control i seguiment de les inscripcions de les
persones participants en concursos, promocions, actes, activitats i esdeveniments culturals organitzats pel CPNL, i de les imatges i gravacions dutes a terme durant aquesta activitat. Legitimació: la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment (article 6.1.a del RGPD) que es considera que atorgueu
amb la comunicació de les vostres dades i/o amb la formalització de la vostra inscripció. Podeu retirar-lo en qualsevol moment. Destinataris: és possible la divulgació pública dels guardonats i de les imatges, mitjançant internet, les xarxes socials o les publicacions del CPNL (butlletins, memòries...) i dels altres organitzadors. Drets de les
persones interessades: podeu exercir els drets d’accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per
escrit al CPNL, c/ Muntaner, 221 (08036 Barcelona), tel. 932723100, a/e cpnl@cpnl.cat. Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls
del tractament de dades podeu accedir a https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-actes.html.

Signatura

Localitat i data
Amb la vostra signatura, autoritzeu el responsable per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades.
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Només per als menors de 14 anys
Camps que ha d’omplir el tutor/representant legal en cas que la participació al concurs sigui d’un menor de 14 anys. La participació del menor no serà vàlida si no s'omplen aquests camps.
Nom i cognoms:

NIF/NIE/Passaport:

Actuo en nom propi i autoritzo a inscriure el menor en l'activitat abans esmentada, en qualitat de tutor/representant legal.
Sí
No Autoritzo el CPNL a fer servir sense finalitats comercials, amb caràcter exclusiu i d'acord amb la normativa vigent, les
imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es puguin fer durant l'activitat amb l'objectiu de fer-ne difusió.
Nom del tractament: REPRESENTANTS LEGALS DELS MENORS DE 14 ANYS PARTICIPANTS EN CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS.
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679), les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de
gestionar la inscripció a concursos, actes, activitats i esdeveniments culturals organitzats pel CPNL dels vostres representats menors de 14 anys. La legitimació del tractament de
dades és el vostre consentiment (article 6.1.a) i el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (article 6.1.c RGPD).
L’òrgan responsable del tractament és el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Podeu exercir els drets d’accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les,
limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, c/ Muntaner, 221 (08036 Barcelona), a/e cpnl@cpnl.cat. Per ampliar
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