
 
 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
III PREMI D’IL·LUSTRACIÓ DEL SEGRIÀ 2022 

 

 

Nom i cognoms 
 

Data de naixement 
 

Adreça postal 
 

Adreça electrònica  
 

Número de telèfon 
 

 

IMPORTANT : Dins el sobre cal adjuntar aquesta butlleta d’inscripció i la fotocòpia del DNI,NIE o PASSAPORT 

 

 SI 
 
 
 No 
 

 

Soc menor d’edat 
(IMPORTANT: en cas de ser menor d’edat, cal presentar signada també la autorització dins el sobre 
tancat) 

 
Amb la participació a aquest concurs, autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades facilitades en la plica que acompanyarà l’obra 
presentada al concurs, així com  la seva imatge i de les persones que s’identifiquin en les imatges enviades.  
Per aquest motiu, i de conformitat amb la Llei  Orgànica 1 /1982 reguladora del dret a la pròpia imatge, manifesta que disposa de la capacitació 
suficient  per participar en aquest concurs i cedir els drets de publicació d’imatges on poden figurar diferents persones, amb caràcter indefinit i 
gratuït, al Consell Comarcal del Segrià per la seva publicació en web, xarxes socials i qualsevol altre medi que consideri. 
S’informa que el responsable del tractament serà el CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ, amb la finalitat de promoure i gestionar les activitats, 
promocions i concursos que realitza, quedant legitimat el seu tractament per la seva autorització en nom propi i de les persones que hi figuren 
d’acord amb el detallat anteriorment i comprometent-se a comunicar aquests aspectes legals detallats a totes les persones que hi figuren en el medi 
publicat.  
Aquestes dades i imatges seran conservades de forma indefinida i d’acord amb  la normativa d’arxius aplicables. 
Les seves dades d’identificació només seran publicades si resulta el guanyador o finalista del premi d’ il·lustració del Segrià i qualsevol de les imatges 
realitzades durant i en relació al concurs, podran  ser publicades en la web, xarxes socials i altres medis de difusió del Consell Comarcal del Segrià.   
En qualsevol cas pot revocar el consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, mitjançant escrit, 
acompanyat de còpia de document oficial identificador, adreçat al C/ Canyeret, 12 – 25007 Lleida o posar-se en contacte amb el delegat de protecció 
de dades d’aquesta entitat en dpd@segria.cat  
En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a 
dpd@segria.cat 

 

Amb la present, m’inscric al III PREMI D’IL·LUSTRACIÓ DEL SEGRIÀ 2022, estant al corrent de les bases 

corresponents que regulen  el certamen. Amb la manifesta voluntat que en quedi constància, signo aquest 

document. 

Signatura     Lleida ................de ................del 2022 
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