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ANNEX I         

FITXA D'INSCRIPCIÓ “II CERTAMEN DE CURTMETRATGES DE CREVILLENT” 
 

Nom i cognoms:      DNI:                         Correu electrònic: 

 

Domicili:        Localitat: 

 

Fitxa tècnica de l'obra 

o Títol 

o Any 

o Duració 

o Idioma 

o Director 

o Productor 

o Guionista 

o Compositor de la banda sonora 

o Actors 

o Productora 

o Sinopsi 

 

Bio-filmografia dels autors: 

 

 

 

AUTORITZACIÓ D'ÚS 

 

Marcar per tots els participants 

El signant declara que és co -autor o té els drets sobre el curtmetratge presentat i declara estar lliure de demandes 

de tercers. 

 

Marcar pels seleccionats 
 L'autor cedeix els drets de difusió del curtmetratge a l'organització del Certamen dins de la celebració d'aquest. 

 En el cas que l'obra estiga inscrita en la SGAE o una altra entitat similar, l'autor o posseïdor d'aquests drets 

renúncia a la percepció d'aquests drets per la projecció de l'obra en el certamen. 

El signant autoritza el Certamen perquè si el curtmetratge és seleccionat per al Certamen puga ser editat en format 

DVD/Blu-ray al costat d'altres obres premiades de la present edició del Certamen o de posteriors edicions. 

 
Signatura 

 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CREVILLENT 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL-Reglamento General de Protecció de Datos-UE. 

El responsable del tractament de les  seus dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Crevillent, amb domicili en C/ Major, 9 03330 Crevillent. La 

finalitat per a la que les seues dades seran tractats és la realització del II Certamen de Curtmetratges de Crevillent. La legitimació per a realitzar el dit 

tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació llegar aplicable al responsable 

del tractament. Els possibles destinataris de les seues dades estan especificats en la informació addicional. Els drets que vosté ostenta com interessat 

consistixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si és el cas) retirada del consentiment prestat. El mode 

d'exercir estos drets s'indica en la informació addicional. Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el revers de la 

present sol·licitud i en la pàgina web https://www.crevillent.es/uploads/ficheros/secciones/descargas/201201/descargas-politica-de-privacidad-es.pdf 

https://www.crevillent.es/uploads/ficheros/secciones/descargas/201201/descargas-politica-de-privacidad-es.pdf
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finalitat per a la que les seues dades seran tractats és la realització del II Certamen de Curtmetratges de Crevillent. La legitimació per a realitzar el dit 

tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació llegar aplicable al responsable 
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Responsable tractament Excm. Ajuntament de Crevillent 

Domicili del Responsable 
Adreça: Carrer Mayor, 9 03330 Crevillent  NIF: P0305900CCorreu: 

lopd@crevillent.es                              Telèfon: 965401526 

Delegat de protecció de dades 

 

Vosté Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de: 
(1). Correu electrònic: dpd@crevillent.es 
(2). Correu ordinari: 
Ajuntament de Crevillent (Att: Delegat Protecció Dades) 
C/. Major, 9 
C.P:03330 Crevillent (Alacant) 
 

Les finalitats d'este tractament 
són: 

Les finalitats d'este tractament són: 
(1).  La realització del II Certamen de Curtmetratges de Crevillent.  

Conservació de les dades Les seues dades seran conservats durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i 
els requeriments aplicables a la conservació de la informació per part de l'Administració Pública.  

Legitimació / Bases jurídiques 

 

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i /o compliment d'una obligació 
legal aplicable al responsable del tractament. 
 

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
Desenrotllament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica 
reguladora del règim local. 
 

Destinataris de les seues dades 
 

Les dades no seran cedits a tercers, excepte en els supòsits previstos per Llei. 

Drets 

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, 
portabilitat i (si és el cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a 
l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets. 
Per a exercir estos drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Crevillent, Registre 
d'Entrada, Carrer Major, 9, 03330 Crevillent, indicant “Responsable de protecció de dades” 
Esta sol·licitud pot realitzar-la per mitjà de: 
1) Correu ordinari.  
2)  Correu electrònic a dpd@crevillent.es 
3) Instància presencial o en Seu Electrònica (https://sede.crevillent.es) 
En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com titular de les dades, per la qual 
cosa vosté ha d'incloure còpia o referència d'un document vigent acreditatiu de la seua identitat 
(DNI, NIE, Passaport). Per a esta verificació, l'Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació 
 arreplega en la disposició addicional octava de la LOPDGDD. En cas d'actuar com a representant 
de la persona interessada, ha d'acreditar-se fefaentment el poder de la representació atorgat per 
esta. 

https://www.crevillent.es/uploads/ficheros/secciones/descargas/201201/descargas-politica-de-privacidad-es.pdf
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