FITXA D’INSCRIPCIÓ

6a edició CONCURS DE DIBUIX:
“VIATJA GRATIS AMB LA T-16”

PSEUDÒNIM:

NOM:
COGNOMS:			
DATA DE NAIXEMENT:			
DNI/NIE*:

CURS:

NOM DE ESCOLA:
ADREÇA DE L’ESCOLA:

CP I MUNICIPI DE L’ESCOLA:

(Cal omplir tots els camps)

* Si no en disposa, cal escriure el del pare, la mare o tutor legal, i serà aquest/a últim/a que haurà de signar i fer constar que
és ell qui ho signa en nom del seu fill o filla.
Declaro conèixer i acceptar les bases. No he participat en cap altre premi amb el treball presentat al concurs. Cedeixo,
de forma exclusiva, a l’organització del concurs, els drets de propietat intel·lectual corresponents a l’explotació de l’obra.
L’organització es reserva el dret de publicar i/o editar les obres i podrà fer-ne ús segons el seu interès, amb la finalitat de
promoure el concurs, la targeta T-16 i l’ús del transport públic en general.
		

, a

de / d’		 de 2019

Signatura de l’autor o autora

Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer propietat de l’AMTU que està subjecte al que estableix
la LOPD (LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. Aquestes dades s’utilitzaran
en les comunicacions d’aquesta organització amb la persona interessada, qui podrà exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud presentada en el Registre general d’aquesta
organització. A més, l’organització es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l’usuari, excepte quan
sigui necessari per a dur a terme la gestió que es sol·liciti o quan la llei així ho obligui.

