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5È CONCURS ART JOVE TARADELL 2022 
Dades personals 

Nom i cognoms: 

Data de naixement: 

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Domicili: 

Categoria:   A (nascuts entre el 2006 i el 2009)      B (nascuts entre el 2005 i el 1998) 

  C (nascuts entre el 1997 i el 1992) 

Dades de l’obra 

Títol de l’obra:  

Format (foto, escultura, pintura o dibuix):  

Declaro 

A data de ................................................ i amb el número de DNI ........................................ faig entrega 

de la meva obra/obres per participar al 5è Concurs d’Art Jove de Taradell i accepto les bases que el 

regulen.  

Autorització (menors d’edat) 

Nom i cognoms (pare, mare, tutor/a): 

DNI: 

Autoritzo el/la menor................................................................................................................ a 

participar en el 5è Concurs d’Art Jove de Taradell i com a responsable legal accepto les bases que 

regulen el concurs.  

Informació sobre protecció de dades personal 

 
Les dades facilitades en aquest document s’incorporaran als sistemes de tractament de l’Ajuntament 
de Taradell, amb domicili a Carrer de la Vila, 45 08552 TARADELL i amb NIF P08.278.00D amb la finalitat 
de tramitar la sol·licitud de participació en el Concurs de referència i totes aquelles gestions inherents 
a la mateixa. 

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició/revocació al 
tractament de les dades davant del Responsable del tractament presencialment a l’Ajuntament de 
Taradell al carrer de la Vila, 45 08552 TARADELL, o per la seu electrònica. En qualsevol cas, haurà 
d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. Podrà, també, presentar reclamació 
davant de l’ ACPD. 

(encerclar l’opció) SI NO Autoritzo l’Ajuntament de Taradell, en l’àmbit de les seves competències, a 
fer ús de les dades personals facilitades per la tramesa d’informació general o específica que pugui ser 
del meu interès. 

 

 
Signatura de l’artista     Signatura pare, mare, tutor/a (menors d’edat) 


