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Versió: v02
FITXA D’INSCRIPCIÓ AL FESTIVAL DE CREACIÓ AUDIOVISUAL JOVE DE MATADEPERA (FILMAT)
Persona que signa la instància:
Nom i cognoms:
NIF:
Dades del participant:
Nom i cognoms:

Edat:

Dades de contacte a efectes de notificacions:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Telèfon:
Correu-e:
Dades de l’obra:
Títol:
Durada:
Format original: Mini-Dv
Gènere:
Ficció

NIF:

Núm:

Data de producció:

/

/20

Planta:

Porta:

Idioma:

DV

HD

Telèfon mòbil

Foto digital

Digital (comp. media)

Documental

Videoart

Experimental

Videoclip

Animació

Fitxa tècnica:
Direcció:
Guió:
Producció:
Muntatge:
Música:
Intèrprets:
Breu sinopsis:

Documentació que s’adjunta a la fitxa d’inscripció:
Còpia DNI (en cas de diversos/es autors/es, només còpia de la persona que sol·licita la participació)
Còpia en format DVD de l’obra (dins un estoig, clarament retolat amb el títol de l’obra)
Acceptació de les bases i règim de propietat intel·lectual de les obres
La lliure inscripció al concurs implica l’acceptació plena d’aquestes bases reguladores i de la cessió a
l’Ajuntament de Matadepera del dret a la reproducció de les obres presentades i a fer-ne comunicació pública per
a fins no comercials, en activitats organitzades per aquesta corporació.
En tot cas, les obres seleccionades a la secció oficial es podran visionar per Internet a través de la web de
Matadepera Televisió, www.matadeperatv.cat.

Signatura i data
Matadepera,

de

de 20

Règim de protecció de dades
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (LOPD) us comuniquem que, amb la resposta d’aquest formulari i la vostra signatura, doneu
el consentiment perquè les dades personals contingudes en aquest imprès i en la documentació annexa
s’incorporin per al seu tractament al fitxer anomenat “Gestió econòmica” el responsable del qual és l’Ajuntament
de Matadepera, amb la finalitat de gestió i tramitació dels expedients de contractació, de concessió d’ajuts, de
despesa i d’ingressos. L’Ajuntament de Matadepera es compromet a no comunicar les dades de caràcter
personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i sota cap concepte a cap empresa o entitat
pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. Les dades personals només seran cedides als
òrgans judicials, a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions
per a l’exercici de les mateixes competències segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de
legislació aplicable. Podrà dirigir-se personalment o per correu convencional a l'Ajuntament de Matadepera situat
a la plaça de l'Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera, per exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i
cancel·lació de les seves dades personals.
OAC DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 Matadepera, tel. 93 787 02 00, fax. 93 730 00 48 oac@matadepera.cat,
https://seu.matadepera.cat
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