ANNEX 1
FORMULARI DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA
TRANSEFIMERS MED

DADES IDENTIFICATIVES
1. La sol·licitud es fa com a :
☐ Persona física
☐ Persona jurídica (entitat, empresa….)
☐ Col·lectiu professional/equip artístic)
2. Dades del sol·licitant (persona física, jurídica o col·lectiu)
Nom ____________________________________________________________
NIF ____________________________________________________________
CIF o SIRET, en cas de persona jurídica _______________________________
Adreça __________________________________________________________
Població i Codi postal ______________________________________________
Telèfons de contacte _______________________________________________
Correu electrònic __________________________________________________
Web (opcional) ___________________________________________________
3. Dades del representant. Nomes en cas de persona jurídica o col·lectiu
Nom ____________________________________________________________
NIF ____________________________________________________________
Adreça __________________________________________________________
Població i Codi postal ______________________________________________
Telèfons de contacte _______________________________________________
Correu electrònic __________________________________________________
En el cas de presentar-te com a col·lectiu professional (equip artístic) recorda adjuntar
al correu electrònic la presentació de l'equip incloent nom, cognoms i DNI de tots els
membres (màxim 1 DINA4).
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FESTIVAL D'ORIGEN
Indica el festival d'origen. En el cas d'haver participat a més d'un festival, indica només
a través de quin festival et presentes.
☐ Lluernia a Olot (edició 2018)
☐ Lluernia a Olot (edició 2019)
☐ Jardins De Llum a Manresa (edició 2019)
☐ Jardins De Llum a Manresa (edició 2020)
☐ Mostra d’Art Urbà a Granollers (edició 2018)
☐ Mostra d’Art Urbà a Granollers (edició 2019)
☐ Festival des Architectures Vives a Montpellier (edició 2018)
☐ Festival des Architectures Vives a Montpellier (edició 2019)
☐ Festival Insòlit a Palma de Mallorca (edició 2018)
☐ Festival Insòlit a Palma de Mallorca (edició 2019)

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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 i la
normativa estatal que correspongui, el Consorci facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de
Dades
 Responsable del tractament : Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals – CIF P1700057A –
Sant Josep, 9 - 08302 Mataró
 Finalitat: Gestió de subvencions i ajuts.
 Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal
aplicable al Consorci.
 Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
 Drets : Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o
exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més
amunt. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.
 Conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a
garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les
finalitats esmentades.
El Consorci l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de
dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades
de caràcter personal.

Signatura (especificar lloc i data en cas de no comptar amb signatura digital):
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