Inscripción
telemática

Nom i cognoms Nombre y apellidos / Name and surnames

Telematical
Registration
https://www.aralleida.cat/pica/

Adreça Dirección / Address
Població Población / Town								

CP / Post Code

País Country
Telèfon Teléfono / Telephone

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ
TELEMÀTICA

AUTOR/A Author

Telèfon mòbil Teléfono móvil / Mobile telephone

Correu electrónic Correo electrónico / E-mail

TREBALL I MITJÀ Trabajo y medio / Work and media

Mitjà (i programa) Medio (y programa) / Media (and programme)
Data de publicació o emissió Fecha publicación o emisión / Date of issue broadcast radio and TV
CATEGORIA Categoría / Category
PREMSA ESCRITA
Prensa Escrita
Written Press

RÀDIO
Radio
Radio

TELEVISIÓ
Televisión
Television

PREMSA ESPECIALITZADA
Prensa Especializada
Specialised Press

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Reportaje Fotográfico
Photographic Report

PREMSA INTERNACIONAL
Prensa Internacional
International Press

MITJÀ LOCAL
Medio Local
Local Media

INTERNET
Internet
Internet

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 31/10/2021 Fecha límite inscripción / Deadline
ADJUNTEU ELS ORIGINALS DELS TREBALLS I LES PROVES D’EMISSIÓ [RÀDIO I TV]
Adjuntar originales de los trabajos y/o pruebas de emisión / Enclose original works and/or the broadcasting tests
ENVIEU A Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Rambla Ferran, 18, 3r. 25007 Lleida (Catalunya - Spain)
Dirección postal para envío de inscripción / Postal address to send the registration
De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA amb CIF G25228180 i domicili social situat a Rambla Ferran, 18, 3a planta, 25007 Lleida, amb la finalitat de tramitar la vostra candidatura al premi, i proporcionar-vos informació, publicacions i comunicacions
relacionades amb aquesta edició del certamen. En compliment de la normativa vigent, us informem que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les per a les
finalitats esmentades. Per part nostra, us informem que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes
les mesures raonables perquè aquestes dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal com també del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la vostra petició a l’adreça postal
indicada més amunt o al correu electrònic info@diputaciolleida.cat. Podreu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna. En tot allò que no es preveu a les presents bases,
seran d’aplicació les bases generals d’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol per al qual s’aprova el Reglament de
la Llei abans indicada. Així mateix sol·licito la vostra autorització per oferir-vos informació sobre altres convocatòries als premis, o informació turística referent a la nostra demarcació.
Sí, desitjo continuar rebent informació
NÚM. REGISTRE
Nº REGISTRO / REGISTER NUMBER

SIGNATURA / FIRMA / SIGNATURE

No, no vull continuar rebent informació

i

(+34) 973 245 408

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN REGISTRATION FORM

Títol Título / Title

