
DADES DE CONTACTE

Nom i cognoms:  

DNI / NIE o NIA (número identificació alumnat):  

Telèfon: 

Adreça electrònica:

Centre educatiu/ Associació/Entitat:

Curs (en el cas de ser centre educatiu):

*En cas de menors de 14 anys:

Pare  Mare Tutor Altre titular de la pàtria potestat del

menor

Nom i cognoms: 

DNI / NIE : 

Autoritze la participació del/la menor les dades de la qual consten en aquesta fulla d’inscripció, al concurs de 
vídeo per a Instagram organitzat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Borriana a través de Clar 
Televisió S.L.. A més indique ser coneixedor/a de les bases que el regulen i mostre la meua conformitat amb 
les mateixes. 

Signat: 

INSCRIPCIÓ CONCURS VÍDEO-REEL INSTAGRAM
«#BLOQUEJAELMASCLISME»  

Casilla



COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ I BONES PRÀCTIQUES.

Queda exclosa de la participació qualsevol persona que forme part de l’organització del certamen i de la
Regidoria d’Igualtat.

Els treballs presentats que a criteri del jurat atenten contra la finalitat del certamen per incloure missatges 
i/o imatges sexistes seran exclosos. Igualment seran exclosos els vídeos que no complisquen els requisits de
les bases.

També ho serà la persona que falsifique les seus dades en el procés d’ inscripció.

La participació implica assumir les bases. 



CONSENTIMENT PER A TRACTAR DADES PERSONALS, COMUNICAR-LES I POSSIBLE 
PUBLICACIÓ DE IMATGES

Segons el Reglament (UE) 2016/679 i la seua normativa de desplegament de protecció de dades de caràcter
personal, amb la firma d’aquest document esteu prestant el vostre consentiment inequívoc perquè la 
empresa Clar Televisió tracte les vostres dades personals i de familiars o altres que ens pugue facilitar per 
quasevol mitjà.

Les dades es tractaran exclusivament per als seus fins. Si el/la jove és menor de 14 anys és imprescindible
que conste per escrit el consentiment del qui ostente la pàtria potestat. Només se li sol·licitaran les dades
mínimes necessàries per a la seua inscripció al certamen. 

Declareu sota la vostra responsabilitat que totes les dades que faciliteu són certes.

Igualment us comprometeu a comunicar a Clar TV qualsevol canvi que es produïsca sobre les dades 
esmentades.

Les vostres dades només se cediran a tercers per obligacions legals i a l’Ajuntament de Borriana,

No obstant això, per a una millor prestació dels serveis i activitats, us sol·licitem les autoritzacions següents
per a comunicar les vostres dades per part de Clar TV:

 Incloure les imatges del/la participant relatives al certamen, publicar-les en mitjans de 

comunicació, periòdics digitals, cartelleria o fullets, en el web municipal i en xarxes socials amb la 
finalitat de promocionar l’esdeveniment.

 Comunicar les dades de la inscripció a la Regidoria d' Igualtat

Per a exercir els vostres drets de protecció de dades, com ara el d’accés, rectificació, supressió o limitació, 
adreceu-vos per escrit indicant el vostre DNI o equivalent al delegat de Protecció de Dades de Clar TV.

El dret de reclamació podeu exercir-lo davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Respecte a les  dades de caràcter  personal  i  circumstàncies de terceres  persones que ens faciliteu per
qualsevol  mitjà,  en compliment del  que disposa el  Reglament (UE) 2016/679,  el  firmant garanteix  que
prèviament ha obtingut de forma inequívoca el consentiment informat per a proporcionar les vostres dades
a Clar TV

 He llegit i entenc el compromís de la participació i bones pràctiques

Signatura

Borriana, a   , de   de 2022
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