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FESTIVAL CURTMETRATGES DE  
Gènere: NO FICCIÓ(DOCUMENTAL, ENTREVISTA, REPORTATGE..

Complimentar aquesta butlleta d'inscripció amb les dades personals implica acceptar:
Els drets d'imatge de tot l'equip de producció, cessió de propietat intel·lectual (només per el dia 14  de gener de 2023) 
i l'autorització de facilitar dades segons la Llei 15/1999 de protecció de dades i de privacitat.

14 DE GENER 2023



Complimentar aquesta butlleta d'inscripció amb les dades personals implica acceptar:
la cessió dels drets d'imatge de tot l'equip de producció, cessió de propietat
intel•lectual i l'autorització a facilitar les dades segons la següent
Clàusula de sol•licitud de dades personals 

Clàusula:

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 

En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció 
civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del 
següent: 

El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Agrupació de persones sordes 
de Vic i Comarca  (NIF G08758617), amb seu a C/ de la Riera 27 de Vic, 
telèfon 609964392 i correu electrònic agrusordsvic@gmail.com

En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el 
servei sol•licitat. 

La finalitat d’aquest fitxer és inscriure't al concurs Vicmovies 2022, comunicar-te 
canvis, selecció dels curts i participació i concertar entrevista posterior a l'espai 
Vicmoviemania d'Espiell, i poder publicar el curtmetratge participant a la web
www.Espiell.cat.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els 
anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a 
tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. 

Tens dret a obtenir confirmació sobre si l'Agrupació de persones sordes de Vic i 
Comarca estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les 
teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió 
quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol•licitem la teva autorització 
per oferir serveis relacionats amb els sol•licitats.

Confirmació de la protecció de dades

  
            He llegit i accepto la política de privacitat


