REGIDORIA DE PLA DE BARRIS I JOVENTUT
FULL D’INSCRIPCIONS TIK TOK CHALLANGE
DADES PERSONALS DEL/LA JOVE
Nom i Cognoms

Data de naixement
E-mail @ / Nom de TikTok
Telèfon

Núm. DNI (amb lletra)
_______ ________ ________

______________ - ___

Població de residencia
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
Nom i Cognoms
Telèfon de contacte

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals
proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP.
Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp) està publicat al
Portal de Transparència de la web www.mont-roig.cat
Responsable

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Finalitat

TikTok Challange Mont-roig i Miami Platja

Legitimació

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal,
interès públic, la execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de
l’interessat.

Destinataris

Es preveu com a destinataris de les cessions els ENS municipals, altres
organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu
cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I
a la següent adreça : Crta. Colldejou, s/n - 43300 Mont-roig del Camp o bé
enviant-ho per correu electrònic a dpd@mont-roig.cat.

Informació addicional

Pot consultar la + info addicional a la nostra pàgina web: www.mont-roig.cat

AUTORITZACIÓ CESSIÓ D’IMATGES
Tenint en compte l’article 6 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal,
Autoritzo
NO autoritzo, a
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a utilitzar la meva imatge, podent ser difosa
en qualsevol mitjà (Premsa, internet, mitjans externs, material promocional,
xarxes socials, publicitat, cartells, etc.) amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de
fer difusió de les activitats que realitza.

Signatura de la persona interessada

Signatura de la persona representant

