FIC 2017
CATEGORIA:
INFANTIL (6-12 anys)

JUVENIL (13-17 anys)

SENIOR (a partir de 18 anys)

Nom i Cognoms: ............................................................................................................................
Edat: ............................

Data Naixement....................................................................................

Domicili: ................................................................ Població: .........................................................
CP: ...........................

Telèfon: ....................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................
Cançons: (mín. 2 - màx. 3) ( UNA EN ESPANYOL MÍNIM)
1a .................................................................................................................................................
2a ..................................................................................................................................................
3a ..................................................................................................................................................
Participació:

Individual

Duo
Signatura.

A Dénia, _____ de ___________________ de 2017.
PERMÍS DEL PARE/MARE O TUTOR/A PER A PARTICIPAR I PER A LA GRAVACIÓ DE VÍDEO
CÀSTING, EN ESTA SÈRIE CLASSIFICATÒRIA PER AL FIC 2016, “FESTIVAL
INTERGENERACIONAL DE LA CANÇÓ” A DÉNIA. (Menors 18 anys).
Jo ..............................................................................amb D.N.I. .......................................
Done el meu consentiment a ...................................................................... per a participar en la
sèrie classificatòria per al FIC 2017
Firma del Pare/Mare o Tutor/a

Els resultats de la selecció per a participar en la “Gran Final”, se li comunicarà als classificats per
telèfon o a través d'e-mail.

DOCUMENT D'OBLIGACIONS DE CONFIDENCIALITAT
Llei Orgànica de Protecció de dades (Joventut)
NOM I COGNOMS:
DOMICILI:

D.N.I.

D'acord amb el que establix la llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, i Reial Decret 1720/2007 sobre mesures de seguretat, l'Ajuntament
de Dénia i el seu departament Joventut li informa:
“Que tractant-se de persona física, les seues dades seran incorporades als fitxers
automatitzats i no automatitzats degudament inscrits en el Registre de l'Agència Espanyola de
Protecció de dades, amb l'única finalitat de gestionar els servicis sol·licitats per vosté, assistència i
informació puntual als alumnes/usuaris, informació a cursos i tallers, així com a l'enviament de
comunicacions informatives, esdeveniments, novetats o altres servicis relacionats”, excepte la
seua manifestació per escrit en contra.
L'Ajuntament de Dénia, com titular responsable dels fitxers, es compromet a guardar el
màxim secret i confidencialitat de les dades a què, a causa de la naturalesa dels servicis prestats,
poguera tindre accés, i a adoptar les mesures necessàries per a evitar la seua perduda o accés
no autoritzat.
L'alumne/usuari que subscriu, a través del present document, manifesta conéixer i autoritza
expressament al tractament de les dades facilitades, declarant que les dites dades són exactes
verdaders i complets, exonerant a l'Ajuntament de Dénia de qualsevol responsabilitat, dany o
perjuí directe o indirecte que poguera ocasionar-se a qualsevol tercer com a conseqüència de
proporcionar dades falses o inexactes.
L'alumne/usuari consent expressament que puguen publicar-se en la revista i en la pàgina
web de l'Ajuntament de Dénia o dels seus departament, fotos en què este poguera aparéixer amb
motiu de la seua participació en les activitats realitzades pel departament de Juventud.
L'Ajuntament de Dénia no cedirà a tercers les dades del titular/alumne/usuari sense el seu
consentiment, no obstant això, en este acte, l'alumne consent que es comuniquen les dades a
aquells professionals o organismes que, per la naturalesa les seues activitats foren necessàries
per a la correcta realització d'estes o de prestació de servicis.
L'alumne/usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigintse per escrit al departament de Juventud.
En compliment de la llei 32/2002 sobre servicis de la Societat d'Informació i comerç
electrònic, li comuniquem la possibilitat de fer ús de la seua adreça de correu electrònic per
a remetre-li comunicacions informatives, esdeveniments, novetats o servicis de
l'Ajuntament de Dénia, sempre relacionats amb este àmbit.
L'alumne/usuari, presta el seu consentiment expresse a tals efectes, informant-li que
podrà revocar el dit consentiment en qualsevol moment comunicant-ho per escrit a la
direcció anteriorment indicada.
L'Ajuntament de Dénia es reserva la possibilitat de modificar la present política de
protecció de dades per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials que pogueren
sorgir informant d'estos canvis a l'usuari.
Les obligacions de confidencialitat establides tindran una duració indefinida.
DATA I FIRMA.

