INSTÀNCIA CONCURS CARTELL /

INSTANCIA CONCURSO CARTEL
SANT MARÇAL 2018

Nom i llinatges / Nombre y apellidos ___________________________________________
DNI / CIF ________________________
Adreça / Dirección ______________________________________________________________
Població / Población _____________________ Codi postal / Código postal ___________
Telèfon / Teléfono ______________________ Mòbil / Móvil__ ________________________
E-mail _________________________________________Fax_____________________________
EXPOSA / EXPONE

Que assabentat del Concurs 2018 de Creació del Cartell de les Festes de Sant
Marçal i acceptant les seves bases, sol·licit participar-hi amb el cartell adjunt

Que enterado del Concurso 2018 de Creación del Cartel de las Fiestas de Sant
Marçal y aceptando sus bases, solicito participar en el mismo con el cartel adjunto
S’ADJUNTA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ / SE ADJUNTA LA SIGUIENTE

DOCUMENTACIÓN
o
o
o

Instància o full de presentació al concurs / Instancia u hoja de presentación
al concurso.
Fotocòpia del DNI o NIF / Fotocopia del DNI o NIF
Obra o Cartell original mida DIN A3 en format vertical/ Obra o Cartel original
tamaño DIN A3 en formato vertical.

Marratxí, _______ de __________________ de 2018

Firma / Signatura

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i que poden ser objecte d’inclusió a
altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament
de Marratxí.
De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona interesada que los
datos facilitados se incluirán en el fichero automatizado del Registro de documentos del Ayuntamiento y que pueden ser objeto de
inclusión en otros ficheros automatizados para realizarles tratamiento informático. Así mismo se informa a la persona interesada de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente,
mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Marratxí.
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