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INSCRIPCIÓ NIT LAB 2020  
INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS AL NIT LAB 2020 EN EL MARC DEL 
PLA DIRECTOR DE LECTURA 
 

DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT 
Nom i cognoms DNI / NIE 

Domicili 

Municipi Codi postal 

Telèfons Correu electrònic 

Data de naixement Centre educatiu 

 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si la persona participant és menor d’edat) 
Nom i cognoms DNI / NIE 

 

ALTRES DADES 
 
La persona interessada vol participar en qualitat de:    Escriptora       Il·lustradora 
 

Com us heu assabentat de l'activitat? 
 

 
AUTORITZACIONS D'IMATGE I D'EXPLOTACIÓ DE LES OBRES 
La persona que signa aquesta sol·licitud, d'acord amb el que estableix la normativa vigent relativa al dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, presta el seu consentiment  lliure i gratuït per a la 
captació i exhibició de la seva imatge per mitjans audiovisuals, gràfics i telemàtics als efectes únics i exclusius de 
les finalitats públiques d’informació i difusió de l’activitat Nit Lab 2020. 
 
La persona que signa aquesta sol·licitud, resulti guanyadora o no, d'acord amb el que estableix la normativa 
vigent relativa a la Propietat Intel·lectual, cedeix a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès els drets d’explotació de 
la seva obra creada a l’activitat Nit Lab, en exclusiva i amb la facultat de cedir a tercers, per termini indefinit i en 
qualsevol format. En especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i traducció a tots 
els idiomes. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès podrà realitzar quantes edicions decideixi de l’obra, sense 
obligació de imprimir un mínim o un màxim d’exemplars. 

 
 
 
 
 



 Pàgina 2 de 2 

AUTORITZACIONS PER MENORS D'EDAT 
AQUEST APARTAT NOMÉS S'HA OMPLIR SI LA PERSONA PARTICIPANT ÉS MENOR D’EDAT 
 
 
______________________________________________________________, en qualitat de pare, mare o tutor de 

______________________________________________________________, dóna el seu consentiment per a la 
seva participació a l’activitat NIT LAB MAC 20208 que tindrà lloc la nit del divendres 30 d’octubre de 2020 en 
format telemàtic i que està organitzada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Així mateix, també presta el 
consentiment per a la captació i exhibició de la seva imatge i de l’explotació de la seva obra, en els termes 
establerts als paràgrafs anteriors relatius a autoritzacions d'imatge i d'explotació de les obres. Al ser una activitat 
en format telemàtic, aquest consentiment inclou que la persona participant menor d’edat pugui utilitzar l’aplicació 
informàtica que s’utilitzi per l’esmentada activitat.  
 
 
 
 
                                                                                                                          (Signatura del pare, mare o tutor) 

 
INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la persona que signa aquesta 
sol·licitud dóna el seu consentiment lliure per a què l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tracti les dades incloses 
en la mateixa. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment. 
 
L’Ajuntament es compromet a fer un ús lícit i legítim de les dades subministrades en aquesta sol·licitud i utilitzar-
les únicament per resoldre-la. Les dades es guardaran únicament durant aquest temps o, quan sigui el cas, 
durant el que disposi la normativa aplicable. Aquest ús inclou, si és necessari, la seva transferència segura a una 
altra Administració, empresa o entitat, però sempre amb l’única finalitat de tramitar i/o resoldre aquesta sol·licitud 
concreta. 
 
Les persones interessades podran exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’accés, de rectificació, 
d’oposició, de supressió, de limitació del tractament i de portabilitat. Per exercir aquests drets cal adreçar-se, 
mitjançant petició formal, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del 
Vallès, o través de la Seu Electrònica allotjada a www.cerdanyola.cat). Tant per exercir els drets esmentats com 
per qualsevol altra qüestió relacionada amb el tractament de les dades aportades, és possible adreçar-se al 
Delegat de Protecció de Dades municipal (al correu electrònic dpd@cerdanyola.cat). Finalment, també és possible 
presentar reclamacions a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (podeu consultar com fer-ho a la web 
www.apdcat.cat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          (Signatura) 
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