
 

 

 

 

 
 
CONCURS DE CURTMETRATGES SANTIAGO ARIZÓN 2019/2020  

Ref. núm. exp.: SBV32019000006 

 

Nom de l’obra/Títol del 
curtmetratge 

 

Pseudònim de l’autor/a 
 

 
 

Categoria:         Juvenil Adults 

               

 
Dades del/de la autor/a major de 14 anys* 
Nom i cognoms Data de naixement 

DNI/NIF/NIE Adreça 

Població C.P. 

Adreça electrònica 

Telèfon Mòbil 

 
 

SÍ  NO - Autoritzo a difondre i a publicar totalment o parcialment el/s curtmetratge/s que he 
presentat al concurs i el meu nom i cognoms com a autor/s o autora/es a la pàgina web, xarxes 
socials i revista de l’Ajuntament, i també a utilitzar el/s curtmetratge/s a la exhibició pública 
organitzada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 

SÍ  NO - Autoritzo a l’Ajuntament a usar extractes de les obres que he presentat i tot el 
material promocional (díptic, dossier de premsa, cartells i fotos) i el meu nom i cognoms com a 
autor/s o autora/es, per difondre-les a qualsevol mitjà de comunicació nacional o internacional 
(TV, premsa o Internet) amb la finalitat de promocionar el festival. 
 

SÍ  NO - Cedeixo gratuïtament a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts els drets 
d’explotació, consistents en la reproducció, distribució i comunicació pública, amb el 
reconeixement de qui n’és l’autor/a, excepte manifestació en contra. Els participants no premiats 
poden romandre en l’anonimat si ho han sol·licitat. 
 

SÍ  NO - Autoritzo a l’Ajuntament a tenir durant un any una còpia de la/les obra/es 
presentada/es a la Biblioteca Municipal, a fi que els usuaris les puguin veure en aquest mateix 
equipament. Aquesta còpia restarà exclosa de préstec.  
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lLmeJe4f&id=4A5EC14D3AB7C239EDF0441A17D625C006BCCA5C&thid=OIP.lLmeJe4fikbuvSvaPKqfTQHaEz&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.blogmalaga.es%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f11%2frollo-pelicula-3.png&exph=1246&expw=1920&q=rollo+pel%c3%adcula&simid=608055119303475532&selectedIndex=1�


 

 
 
 
Dades del pare/mare/tutor legal* de l’autor/a menor de 14 anys 
Nom i cognoms DNI 

Telèfon Mòbil 

Vincle familiar i nom del/de la jove autor/a 

Data de naixement del/de la nen/a o jove autor/a 

Adreça electrònica  

 
 

SÍ  NO - Com a pare/mare/tutor/a legal, autoritzo el tractament de les dades personals del/de 
la meu/va fill/a menor de 14 anys amb la finalitat que es preveu a la clàusula informativa sobre el 
tractament de dades personals. 
 

SÍ  NO - Com a pare/mare/tutor/a legal, autoritzo a difondre i publicar el nom i cognoms 
del/de la meu/va fill/a menor de 14 anys com a autor/a de l’obra a la pàgina web de l’Ajuntament, 
als perfils de xarxes socials dels quals en sigui titular, a la revista de l’Ajuntament, a tot el material 
promocional (díptic, dossier de premsa, cartells i fotos), a qualsevol mitjà de comunicació nacional 
o internacional (TV, premsa o Internet) i a l’exhibició pública organitzada per l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts amb la finalitat de promocionar el festival. 
 

SÍ  NO - Com a pare/mare/tutor/a legal, autoritzo a l’Ajuntament a difondre i publicar 
totalment o parcialment el/s curmetratges/s presentats pel/per la meu/va fill/a menor de 14 anys i a 
usar extractes de la seva obra. 
 

SÍ  NO - Com a pare/mare/tutor/a legal, cedeixo gratuïtament a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts els drets d’explotació, consistents en la reproducció, distribució i comunicació pública 
de les obres presentades amb el reconeixement de qui n’és l’autor/a excepte manifestació en 
contra. Els participants no premiats poden romandre en l’anonimat si el pare/mare/tutor/a legal ho 
ha sol·licitat. 
 

SÍ  NO - Com a pare/mare/tutor/a legal, autoritzo a l’Ajuntament a tenir durant un any una 
còpia de la/les obra/es presentada/es a la Biblioteca Municipal a fi que els usuaris les puguin 
veure en aquest mateix equipament. Aquesta còpia restarà exclosa de préstec.  
 
 
 
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 temporalment ni 
geogràficament. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
*Amb la signatura d’aquest document: 

- Accepto i conec les bases d’aquest concurs. 

- Acredito que les obres pertanyen exclusivament als seus autors/es i, en 
conseqüència, l’autor/a comptarà amb l’autorització i el consentiment exprés i 
informat de les mateixes persones o del/de la representant o tutor/a legal que 
aparegui a les obres publicades, si n’hi apareixen, així com de les imatges, fets 
i esdeveniments enregistrats. 

 
En aquest cas, es recorda al/a la 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 que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016 (RGPD) s’informa que les dades facilitades pels concursants seran tractades per l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts amb CIF P0826300F i situat a la Plaça de la Vila, 1, de Sant Vicenç dels Horts 
08620, Barcelona i amb telèfon 93 656 15 51 i adreça de correu electrònic ajuntament@svh.cat. Es pot 
contactar amb el delegat de protecció de dades dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la 
finalitat de gestionar la seva participació en el festival internacional de curtmetratges Santiago Arizón de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, així com el control i compliment efectiu del consentiment que ha 
prestat en virtut d’aquest document. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps 
necessari per a complir les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada moment. La 
base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament, o el 
seu consentiment exprés. Les dades es comunicaran a als organismes públics competents en la matèria i a 
les persones que constitueixin el Jurat encarregat d’emetre el veredicte amb el vostre consentiment o si ho 
autoritza una llei. S’informa que els concurrents poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
limitació, portabilitat i oposició, així com retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades. 
Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades i presentar una reclamació en aquest organisme si ho considera oportú. 

 
 Signatura 

   
 

 
 

Sant Vicenç dels Horts, ____  de/d’________________ de 2020 

 
 

 

 Aquest formulari d’inscripció s’ha d’entregar al SIAC, en el moment de la sol·licitud de 
participació o adjuntar-lo mitjançant registre electrònic, juntament amb una imatge de la 
caràtula i una breu sinopsi del/s curtmetratge/s presentats. 

 A més, caldrà registrar-se a través del bàner “elSAC Festival Internacional Santiago 
Arizón de Curtmetratges” i facilitar un enllaç o link per poder accedir al curt o curts 
presentats al festival, indicant-hi el títol del/s curtmetratge/s així com una breu sinopsi. 
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