
 

 

10è CONCURS DE CURTMETRATGES SANTIAGO ARIZÓN 
EICICÓ 2022-2023 

Ref. Núm. Exp.: SBV32022000004 

 

Títol del 
curtmetratge 

 

Categoria  Juvenil  Adults 

Enllaç d’accés  

Contrasenya  

Breu sinopsis  

 

 

 

 

 

Dades de l’escola / institut / entitat de Sant Vicenç dels Horts  

Nom de l’escola/institut/entitat CIF 

Persona de contacte DNI 

Telèfon Mòbil 

Adreça electrònica  

Nom i cognoms del director/a o autor/a del curtmetratge (si és diferent de la persona de contacte) 

 

 SÍ  NO - Com a escola/institut/entitat de Sant Vicenç dels Horts, autoritzo al tractament de les 
dades personals de les persones participants amb la finalitat que es preveu a la clàusula 
informativa sobre el tractament de dades personals. L’escola / institut / entitat de Sant Vicenç dels 
Horts serà l’encarregada de rebre l’autorització del pare/mare/tutor/a legal de l’infant o jove 
participant per aquesta finalitat, si és el cas. 

 

 SÍ  NO - Com a escola/institut/entitat de Sant Vicenç dels Horts, autoritzo a publicar la/les 
obra/es presentades i el nom i cognoms de les persones participants, a la pàgina web, xarxes 
socials i revista de l’Ajuntament. L’escola / institut / entitat de Sant Vicenç dels Horts serà 
l’encarregada de rebre l’autorització del pare/mare/tutor/a legal de l’infant o jove participant per 
aquesta finalitat, si és el cas. 

 

 SÍ  NO - Com a escola/institut/entitat de Sant Vicenç dels Horts declaro que actuem en 
representació de les persones autores de les obres presentades al concurs, i que, cas que algun 
curtmetratge resulti premiat, serà la persona que s’inscriu al festival qui decidirà si el premi en 
metàl·lic es pagarà a l’infant, jove o adult autor/a o director/a del curtmetratge premiat (o 
al pare/mare/tutor/a legal d’aquest/a, si és el cas) o es paga a l’escola, institut o entitat de Sant 
Vicenç dels Horts. 



 

 

 SÍ  NO - Com a escola/institut/entitat de Sant Vicenç dels Horts, declaro responsablement 
conforme tenim autorització dels pares, mares o tutors legals de les persones menors d’edat que hi 
participen de qualsevol manera en el concurs. 

 
SÍ  NO – Com a escola/institut/entitat de Sant Vicenç dels Horts, autoritzo a utilitzar el/s 

curtmetratge/s i el nom i cognoms dels participants a la exhibició pública organitzada per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 

SÍ  NO – Com a escola/institut/entitat de Sant Vicenç dels Horts cedim a l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts gratuïtament els drets de distribució entre els membres del jurat, de 
reproducció i de comunicació pública del curtmetratge inscrit, des del dia de la inscripció i fins que 
es faci l’exhibició pública de les obres. 

 

Segons la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, aquesta autorització no està restringida ni temporal ni 
geogràficament.  

 

*Amb la signatura d’aquest document: 

 

- Accepto i conec les bases d’aquest concurs. 

- Declaro responsablement com a escola/institut/entitat de Sant Vicenç dels Horts, 
participant, pare, mare o tutor/a legal que les obres pertanyen exclusivament als seus 
autors/es i, en conseqüència, es comptarà amb l’autorització i consentiment exprés i 
informat de les que apareguin a les obres publicades o  del pare, mare o tutor/a legal en 
cas de persones menors d’edat, si n’hi apareixen, així com de les imatges, fets i 
esdeveniments enregistrats. 

En aquest cas, es recorda al participant que ha de respectar el que preveu la Llei 
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  
 

En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades 
facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant 
Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551, adreça de correu-e ajuntament@svh.cat i del delegat de protecció de dades dpd@svh.cat. Les 
seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades personals proporcionades es conservaran durant 
el temps necessari per complir les obligacions legals d’acord a la normativa vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les 
seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les administracions públiques amb competència en la matèria i 
als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se l’informa que pot exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot acudint a la pàgina 
web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme 
si ho considera oportú, o posar-se en contacte amb el delegat en dpd@svh.cat  

 

 

 

 
 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, _____ de/d’________________________ de 20___ 

 

 

Formes de presentació del formulari (més informació a les bases complertes): 

Aquest formulari s’haurà de registrar: 

o A través del SIAC presencialment 

o A través del registre electrònic 

Signatura* 
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