
Signatura del/de la sol·licitant o representant legal 

 
 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE VÍDEOS PROMOCIONALS 
DEL COMERÇ LOCAL EN EL MARC DE LA 38a MOSTRA COMERCIAL, 

AGRÍCOLA I GASTRONÒMICA DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

Codi expedient BAPC2021000006 

Departament Promoció Econòmica i Ciutat 

 

1. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom  

Domicili  NIF/NIE  

Localitat  CP  

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic *  Càrrec  

* Autoritzo a l’Ajuntament per tal que dugui a terme les notificacions relacionades amb 
l’expedient de manera electrònica a l’esmentada adreça. 

 

2. DADES DE l’EMPRESA 
Raó social  

Adreça  CIF  

Localitat Sant Vicenç dels Horts CP 08620 

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  

3. Enllaç per descarregar el vídeo : 
 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT 
 

Que compto amb l’autorització i consentiment exprés i informat de les 
persones que apareguin a les obres publicades, així com de les imatges, fets i 
esdeveniments enregistrats. 

 
Que autoritzo a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a difondre o publicar 

el vídeo, així com copiar-lo en un altre suport, adaptar-lo o transformar-lo amb 
finalitats de conservació o difusió. En aquest sentit, el vídeo serà emès pels 
canals de l’Ajuntament (web) i les xarxes socials Instagram, Facebook i 
YouTube, de manera que les imatges dels/es participants podran ser 
visualitzades per qualsevol tercer que hi accedeixi. 

 
Sant Vicenç dels Horts , de __________  de 202__ 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa a la persona/empresa interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i que podrà exercir els 
drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 
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