ANEXO I

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN PARA PARTICIPAR NO "I CONCURSO DE CURTAMETRAXES
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO “CURTA COA VIOLENCIA
DATOS PERSOAIS:

Apelidos e nome:
DNI:
Enderezo:
Teléfono:
Correo electrónico:

Título da obra:

Lema ou psedónimo do/a autor/a ou
grupo:
Ferrol, ________de_________________de 2020
O/A interesado/a
Asdo.:

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos
Persoais y Garantía dos Dereitos Dixitais, os datos persoais facilitados polas persoas solicitantes serán
obxecto de tratamento polo Concello de Ferrol co obxecto de xestionar este procedemento. Os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais destes ficheiros poderán exercerse
mediante escrito presentado ante o Rexistro Xeral do Concello de Ferrol (Praza de Armas, S/N, 1,
15401, Ferrol ), nos termos establecidos nos artigos 13, 14, 15 e 18 da citada Lei.
A cumprimentación e sinatura deste documento suporá a prestación do consentemento par ao dito
tratamento.

ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE. I CONCURSO DE CURTAMETRAXES CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO “CURTA COA VIOLENCIA
D/Dna_________________________________________________________________
con DNI Nº____________________________
DECLARO
1.- Que non estou incurso/a en ningunha das causas de incompatibilidade ou incapacidade para ser
beneficiaria ou percibir subvencións das administracións públicas establecidas no artigo 13 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
2.- Que me atopo ao corrente no cumprimento das obrigas de carácter tributario coa Axencia Estatal da
Administración Tributaria (AEAT), coa Axencia Tributaria de Galicia (Facenda Autonómica) e coa
Facenda municipal, así como das obrigas coa Seguridade Social.
3.- Que son o autor/a da curtametraxe presentada (temas, melodías, imaxes....), e polo tanto titular de
todos os dereitos inherentes á mesma.
4.- Que coñezo e acepto as bases reguladoras do concurso.
Ferrol,_______de_______________de______
Sinatura do/a participante

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos
Persoais y Garantía dos Dereitos Dixitais, os datos persoais facilitados polas persoas solicitantes serán
obxecto de tratamento polo Concello de Ferrol co obxecto de xestionar este procedemento. Os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais destes ficheiros poderán exercerse
mediante escrito presentado ante o Rexistro Xeral do Concello de Ferrol (Praza de Armas, S/N, 1,
15401, Ferrol ), nos termos establecidos nos artigos 13, 14, 15 e 18 da citada Lei.

ANEXO III
RELACIÓN DE PERSOAS QUE SE PRESENTAN EN GRUPO
Don/a_____________________________________________________________________________
con DNI_____________________
1- Actuará en representación das persoas abaixo relacionadas :,
2.- No suposto de que o grupo resulte premiado, o premio repartirase na porcentaxe debaixo indicada:
porcentaxe de premio do/a representante

APELIDOS E NOME

DNI

PORCENTAXE DE PREMIO

SINATURA

Ferrol_______de_______________20______

Asdo o/a representante

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos
Persoais y Garantía dos Dereitos Dixitais, os datos persoais facilitados polas persoas solicitantes serán
obxecto de tratamento polo Concello de Ferrol co obxecto de xestionar este procedemento. Os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais destes ficheiros poderán exercerse
mediante escrito presentado ante o Rexistro Xeral do Concello de Ferrol (Praza de Armas, S/N, 1,
15401, Ferrol ), nos termos establecidos nos artigos 13, 14, 15 e 18 da citada Lei.

ANEXO IV
D/Dna…………………………………………………..………….. con DNI………………
como nai/pai ou titor/a do/a menor…………………………………………..........................
con DNI………………
1. Dou o meu consentemento para a súa participación no “I concurso de curtametraxes contra
a violencia de xénero : "CURTA COA VIOLENCIA”, que conleva á aceptación expresa das
súas bases.

2.- Cesión de imaxe do menor
SI DOU O MEU CONSENTIMENTO
NON DOU O MEU CONSENTIMENTO
Para que o Concello de Ferrol poda utilizar imaxes/grabacións do menor na web, redes
sociais, e/ou outras publicación municipais coa única finalidade de divulgación do premio.

Ferrol,..............de....................................20..........
Asinado pai/nai titor-a
De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos
Persoais y Garantía dos Dereitos Dixitais, os datos persoais facilitados polas persoas solicitantes serán
obxecto de tratamento polo Concello de Ferrol co obxecto de xestionar este procedemento. Os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais destes ficheiros poderán exercerse
mediante escrito presentado ante o Rexistro Xeral do Concello de Ferrol (Praza de Armas, S/N, 1,
15401, Ferrol ), nos termos establecidos nos artigos 13, 14, 15 e 18 da citada Lei.

