EDICIÓ 20 __ __

Districte de Sant Martí

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL PREMI JOVE DE CÒMIC SANT MARTÍ
PER A L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
DADES
Nom

DNI

Cognoms

Data de naixement

Adreça (amb població i codi postal)
Correu electrònic

Telèfon

REPRESENTACIÓ LEGAL (en cas de menors)
Nom

DNI

Cognoms

Data de naixement

Adreça (amb població i codi postal)
Correu electrònic

Telèfon

SOL·LICITO
Participar al Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista amb l’obra titulada
............................................................................................................................................................................

En la categoria

A

B

És obra col·lectiva i designem com a representant a.........................................................................................................................................
Vinculació a la ciutat de Barcelona (en cas que el domicili sigui fora de la ciutat):
Estudio

/ Treballo

a

.............................................................................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓ
– 
.Fotocòpia DNI, NIE, permís de residència o llibre de família complert (de la persona interessada i de qui la pugui representar, si s’escau).
– Obra en el format previst al punt núm. 5 de les Bases particulars.

COMPLIMENT D’OBLIGACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
– 
.Declaro sota la meva responsabilitat estar al corrent de les meves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Barcelona en el moment de presentar el present escrit.
– Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona, en cas que la meva obra resulti guardonada:
 a sol·licitar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, ja sigui directament o a través del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya, les dades justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries
 a sol·licitar a la Tresoreria de General de la Seguretat Social, ja sigui directament o a través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, les dades justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.
DADES PERSONALS
Us informem que, d’acord amb la normativa de protecció de dades, en tramitar aquest document consentiu que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades
personals amb la finalitat de tramitar l’expedient corresponent al Premi Jove de Còmic Sant Martí. L’Ajuntament de Barcelona no cedirà les vostres dades a tercers tret
d’obligació legal o del que s’especifica més avall. Podeu accedir, rectificar i suprimir les vostres dades personals, i també exercir qualsevol dels drets que us emparen.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
En compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació, us indiquem que en informar el camp correu-e o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar
aquests mitjans per a la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
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Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a cedir la meva obra, conjuntament amb el meu nom i la categoria a la qual presento l’obra a l’empresa Trama, S.C.C.L per tal
 
que la publiqui al web premijovecomicsantmarti.cat, i per tal que hi publiqui el meu nom i el guardó assolit, si s’escau.
Amb la presentació de la present sol·licitud accepto les bases particulars del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència masclista.

Data:

.................................................................................

Signatura participant

Signatura representant

