






 
 

 

 

AUTORITZACIÓ - PARTICIPACIÓ EN EL SANTA EULÀRIA CURT FEST 

SANTA EULÀRIA, 13,14,20,21,27,28 DE MARÇ I 3,4 D’ABRIL DE 2020 - FASE FORMACIÓ 

SANTA EULÀRIA DES RIU, 25 D’ABRIL DE 2020 - FASE CONCURS 

 

Jo, Sr./Sra. __________________________________________________________________ amb 

DNI/NIE/PASSAPORT  n. __________________________________________, major d’edat, amb domicili a 

________________________________________________________ del municipi de 

___________________________________________________ CP________________________, com a 

mare/pare/tutor/a de ___________________________________________________________ amb 

DNI/NIE/PASSAPORT  n. __________________________________________. 

 

AUTORITZO __________________________________________ (nom participant) a participar en el I SANTA  

 

EULÀRIA CURT FEST, que tendrà lloc els dies 13-14, 20-21, 27-28 de març i 3-4 d’abril (primera fase de formació) 

i el 25 d’abril (segona fase de concurs) a Santa Eulària des Riu. 

Al costat de l'autorització, adjuntam còpia de cadascun dels DNI, imprescindibles per a la realització de 

l'activitat.  

El SANTA EULÀRIA CURT FEST serà coordinat per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu com a única entitat 

organitzadora. 

AUTORITZO l’entitat coordinadora a recollir, guardar i tractar les dades personals del menor referenciat, 

incloses imatges, amb la finalitat de ser incorporades a una base documental de fotografies i vídeos. Totes les 

imatges serviran per a la promoció de l’activitat. Tots aquests documents audiovisuals seran per a ús de 

l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu en les seues accions de comunicació. Alguns dels canals en els quals 

aquestes imatges seran usades són: 

 

● Web municipal: www.santaeulariadesriu.com  

● Xarxes socials municipals 



 
 

 

 

 

 

 

 

Estic d'acord amb les condicions de l'activitat i tots dos (tutor/a i participant) ens comprometem a complir-les. 

I mitjançant la signatura d'aquest document, el tutor/a i/o tutors del participant, manifesten que coneixen 

l'abast, els objectius, les necessitats de l'activitat a la qual fa referència aquest document. Aquesta participació 

es fa de manera lliure i voluntària. 

Perquè tot l'anterior consti, se signa a ____________________________________ , el ________ de 

______________ de 2020. 

 

Tutor(a) 

 

 

Firma 

Tutor(a) 

 

 

Firma 

Participant 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de privacitat 

D'acord amb els requisits establerts en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada 

per la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (d'ara endavant, 

“Llei del menor”) i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a 

la pròpia imatge (d'ara endavant, “LO 1/1982”) i en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), així com les disposicions previstes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 

de desembre, de protecció de dades de caràcter personal y garantia dels drets digitals l’informam que les dades personals 

que vostè ens faciliti seran tractades per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu amb la finalitat descrita en aquest document. 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable 

Ajuntament de Santa Eulària des Riu 

 

Finalitat 

Gravar, fotografiar, reproduir, distribuir i publicar a 

nivell insular les imatges i vídeos gravats durant 

l’activitat 

Legitimació 
Consentiment exprés del menor o el seu / la seua 

representant legal 

Categories de dades Imatge, veu i nom 

Drets 
Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació 

del tractament i altres drets 

Informació addicional  
Per a completar la informació bàsica pot consultar 

la política de privacitat completa a continuació. 



 
 

 

Qui és el responsable del tractament de les seues dades? 
 

El responsable del tractament:  

- Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça Espanya n. 1 - 07840. Santa Eulària des Riu, amb CIF P-0705400-J. Pot 

contactar-hi a través del telèfon 971332800. 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades? 

 La base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment.  

Les dades sol·licitades són de subministrament obligatori per poder participar en l’activitat descrita en aquest 

document, i són en tot cas, dades adequades, pertinents i no excessives. 

- A quins destinataris es comunicaran les seues dades? 

Els responsables de tractament asseguren la confidencialitat de les dades aportades i garanteixen que en cap cas 

seran cedides a tercers, excepte les cessions legalment exigides.  

- Quant temps seran conservades les seues dades de caràcter personal? 

Les dades es conservaran durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per 

atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament. 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades? 

Té la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició al tractament o 

limitació d'aquest, pel que fa a les seues dades de caràcter personal. 

Així mateix, li informam del seu dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament o 

comunicació de les seues dades i a sol·licitar la portabilitat de les seues dades a l'entitat de la seua elecció, indicant 

les dades que desitja portar al nou responsable de tractament.  

La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament que es realitzi amb anterioritat. 

Podrà exercir tots aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de document d'identitat, 

dirigida a: 

- Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça Espanya, 1 - 07840 Santa Eulària des Riu. 

També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no compleix amb la 

normativa vigent, davant l'autoritat de control. 

- Quines mesures de seguretat han adoptat els responsables del tractament? 

 Finalment, l'informam que els responsables del tractament han adoptat les mesures de seguretat legalment 

requerides per a la protecció adequada de les seues dades personals. 



 

 

ANNEX II 
 

INSCRIPCIÓ A LA FASE DE CONCURS 
 

TÍTOL DE L’OBRA I DURADA (en minuts) 

 

AUTOR/A O AUTORS/RES (nom, cognoms, edat i DNI) 

 

 

 
 

LOCALITAT I MUNICIPI 

 

 

DADES DE CONTACTE 

ADREÇA 

 

EMAIL 

 

TELÈFON 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURA/ES PARTICIPANT/S    MARE/PARE/TUTOR/A 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB AQUESTA INSCRIPCIÓ: 

- FOTOCÒPIA DNI  

- AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE SIGNADA 

- CURTMETRATGE  

 

Enviau aquest full emplenat a: joventut@santaeularia.com 

 

 
Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió de la seua participació en el I Santa Eulària Curt Fest. 
Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i temps 
necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seues 
dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua 
rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest 
Ajuntament situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, 07840Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, 
així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.  



 

 

 

 

ANNEX I 

I SANTA EULÀRIA CURT FEST 
 

INSCRIPCIÓ A LA FASE DE FORMACIÓ 

 

NOM I COGNOMS 

 
DATA DE NAIXEMENT 

 
ADREÇA I MUNICIPI 

 
EMAIL I TELÈFON 

 
NOM MARE/PARE/TUTOR/A 

 
DADES CONTACTE MARE/PARE/TUTOR/A (email, telèfon, etc.) 

 
 

 
 

CALENDARI DE FORMACIONS: 13-14 març, 20-21 març, 27-28 març i 3-4 abril. 

Marcau amb una creu per indicar si us voleu inscriure al grup de divendres a la 

tarda o del dissabte al matí: 

 

 DIVENDRES 16 a 19 hores  DISSABTES 11 a 14 hores 

 



 
 

 

 

 

 

LLOC: Edifici Municipal de Cultura I Joventut al carrer de Sant Jaume, 72 - 4ª 

Planta. 

 

 

 

 

FIRMA PARTICIPANT   FIRMA MARE/PARE/TUTOR/A 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB AQUESTA INSCRIPCIÓ: 

- FOTOCÒPIA DNI  

- AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE SIGNADA 

- REBUT DEL PAGAMENT 

 

Enviau aquest full emplenat a: joventut@santaeularia.com 

 

 

 

 
Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió de la seua participació en el I Santa Eulària Curt Fest. 
Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i temps 
necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seues 
dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua 
rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest 
Ajuntament situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, 
així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.  


