Premi Turístic Internacional

Pica
d’Estats

butlleta d’inscripció
inscripción / inscription / application form

Premsa / Ràdio / TV / Internet

Nom i cognoms
Nombre y apellidos / Name & surnames

DNI, NIE i CIF

Telèfon

DNI, NIE i CIF

Teléfono / Telephone

Adreça

Codi Postal

Dirección / Address

CP / postal code

Població
País / Country

Población / Town

e-mail
Títol del treball
Título del trabajo / Work title

Autor/s del treball
Autores del trabajo / Authors of work

Mitjà

Data publicació / emissió

Medio / Name of publication / Program

Fecha publicación o emisión / Date of issue broadcast radio and TV

Categories
Internacional
International

Estatal
National

Local
Local

Premsa
Press

Magazín
Magazin

Ràdio
radio

TV
TV

Fotografia
photography

Internet
internet

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ DE TREBALLS 19 NOVEMBRE 2019 / FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS 19 NOVIEMBRE 2019 / DEADLINE19thNOVEMBER 2019

ADJUNTAR ELS ORIGINALS DELS TREBALLS I LES PROVES D’EMISSIÓ [RÀDIO I TV] / ADJUNTAR ORIGINALES DE LOS TRABAJOS
Y PRUEBAS DE EMISIÓN [RADIO Y TV] / ENCLOSE ORIGINAL WORKS AND THE BROADCASTING TESTS [RADIO & TV]
DECLARACIÓ: Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Que el/la sol·licitant està al corrent
del compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a
la Diputació de Lleida perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem. Que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les subvencions
nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar el Patronat de Turisme
“ Terres de Lleida “, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord d’atorgament. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de
Estic d’acord amb tot el que aquí es declara.
Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb allò establert en 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 dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i a la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com qualsevol altra normativa aplicable o que la pugui substituir en el futur
en relació a les dades personals, s’estableix en referència al Premi turístic Internacional Pica d’Estats: -Tractament: Gestió de subvencions. Premi turístic Internacional Pica d’Estats. Responsable del tractament: diputació@diputaciolleida.cat. - Delegat de protecció de dades: dpd@diputaciolleida.cat. - Finalitat: El compliment del disposat a la legislació
general de subvencions i a la de transparència i bon govern. - Legitimació: Exercici de poders públics. - Destinataris: - A la resta de sol·licitants o els seus representants legals; als
membres de la corporació que ho sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als efectes de resolució dels recursos judicials que es pugin interposar; al Ministeri fiscal, al Síndic de Greuges i
al Síndic de Comptes, en tant que sigui necessari per a l’exercici de les seves funcions; a les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern; a l’Agencia Estatal d´Administració Tributaria, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l’Organisme Autònom de Gestió
i Recaptació de Tributs Locals per tal d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions; a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional
d’Informació de Subvencions; al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Web corporatiu, a la Seu Electrònica i al Portal de Transparència de la Diputació de Lleida. No hi ha previstes
transferències internacionals de les dades. - Drets: Drets d’accés a les seves dades, així com també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació del tractament,
la portabilitat de les dades i la supressió. He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el seu tractament de les dades.

PETICIÓ: El/la sotasignat, en nom propi/en la representació que manifesta actuar, demana tingueu per presentat/s el/s treball/s referenciat/s a la
convocatòria del 31è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats “.

__________________,__________________ de __________ de 2019
Signatura

Rambla de Ferran, 18, 3r · 25007 LLEIDA · Tel. + 34 973 545 408

www.aralleida.com/pica

