
Sol·licitud 
per participar a la convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s

1. Dades del fotògraf o fotògrafa

Nom i cognoms 

Lloc i data de naixement 

Adreça 

Població  Codi postal 

País 

Telèfon Mòbil 

DNI o equivalent             Nacionalitat   

Adreça electrònica    

Web  

Currículum (màxim 10 línies)

Premi Joves Fotògraf(e)s



? ?   

Girona,[data] 

[Signatura] 

Responsable del tractament: INSPAI, Centre de la Imatge - Diputació de Girona.
Finalitat: Portar un registre de participants en la convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s.  
Legitimació: Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1 e del RGPD) i consentiment de la persona interessada (art. 6.1 
a del RGPD).
Tractament: Les dades de les persones guanyadores es publicaran amb finalitats informatives, d’acord amb les bases del 
concurs. 
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament, per la qual cosa cal adreçar-se a INSPAI, Centre de la Imatge - Diputació de Girona.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a http://www.ddgi.cat/politica-privacitat.html.

Autoritzo la tramesa d’informació d’activitats o iniciatives d’INSPAI, Centre de la Imatge - Diputació de Girona, a l’adreça o 
adreces que he fet constar a l’inici d’aquest document.
□ Sí
□ No

EXPOSO:

1) Que conec i accepto les bases de la convocatòria de la XXI edició del Premi Joves
Fotògraf(e)s de la Diputació de Girona.

2) Que reconec i accepto que he obtingut el consentiment per a la captació, reproducció,
publicació i difusió de la imatge de les persones que figuren a les fotografies del meu
projecte de manera reconeixible.

3) Que autoritzo INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, a consultar a
d’altres administracions les meves dades personals, sempre que siguin necessàries per a
la tramitació del procediment —INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona,
consultarà per mitjans electrònics les dades següents: Padró. Dades de residència
(empadronament).

□ Sí, l’autoritzo.
□ No, no l’autoritzo; aportaré personalment la documentació requerida per a aquest
procediment.

Premi Joves Fotògraf(e)s

SOL·LICITO:

Participar en la convocatòria de la XXI edició del Premi Joves Fotògraf(e)s de la Diputació de 
Girona, amb el projecte descrit al document «Dades del projecte».

Informació bàsica de protecció de dades
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