
 
CONCURS DE PALETES FIRA DE LA LLET – VILOBÍ D’ONYAR 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 

 

PARELLA  
NÚMERO 

 

 

DADES DEL PALETA PARTICIPANT (1) 

NOM i COGNOMS  

DNI  TEL DE 
CONTACTE 

 

POBLACIÓ   

 
 
DADES DEL MANOBRE PARTICIPANT (2) 
 
 NOM i COGNOMS  

DNI  TEL DE 
CONTACTE 

 

POBLACIÓ   

COMARCA  

 

Amb aquesta inscripció manifesto que he llegit i accepto plenament de les bases 
generals del concurs, la política de protecció de dades, el jurat i el seu veredicte. 

SIGNATURA (1) SIGNATURA (2) 

 
Informació bàsica de protecció de dades 
En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, t'informem del següent: El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació Fira 
de La Llet (NIF G55246706), amb seu a Vilobí d’Onyar, Travessia del Primer d’Octubre de 2017, 1. En nom de 
l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer 
és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu d’organitzar i 
desenvolupar la Fira de La Llet. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o 
durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte 
en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les 
dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.  

  



 
CONCURS DE PALETES FIRA DE LA LLET – VILOBÍ D’ONYAR 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 

(un per cada membre de la parella participant) 

 

_____________________________________ amb DNI/NIE núm. ________________,  

 

en representació pròpia 

□ Autoritzo      □ No autoritzo 

 

la captació, reproducció i difusió de la meva imatge personal o la de la persona a qui 

represento, en el context del concurs de paletes de la Fira de la Llet de Vilobí d’Onyar, 

amb finalitats de divulgació de les activitats, serveis i iniciatives de la Fira de la Llet. 

Accepto amb aquesta finalitat que la meva o la seva imatge (en fotografia o vídeo) pugui 

figurar en imatges que es publicaran en mitjans publicitaris, butlletins, xarxes socials i 

pàgines web utilitzades per la Fira de La Llet i per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

Signant aquest document atorgo el consentiment de forma expressa, en els termes que 

ho requereix l’article 2.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del 

dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  

 

Per tal que en quedi constància que accepto ho signo a Vilobí d’Onyar, a ________ 

d’octubre de 2.022 

 

SIGNATURA  
 

 
Informació bàsica sobre autorització de drets d’imatge 
Responsable del tractament: Associació Fira de la Llet 
Finalitat: acreditar l’autorització de dret d’imatge. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: les dades que figuren en el formulari es podran comunicar a Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
amb finalitats de difusió de les activitats que duu a terme.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Associació Fira de La Llet, Travessia 
del Primer d’Octubre de 2017, 1 de Vilobí d’Onyar 

 


