Annex 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom ......................................................... DNI ......................
domicili ................................. població ................................... CP ............... telèfon ....................
correu electrònic .........................................Nom artístic ...............................................................
DECLAR sota la meva responsabilitat, en relació amb la sol·licitud per participar en la galeria virtual
d’Eivissa Cultural, que:
1. Reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per poder participar.
2. Em compromet a mantenir el compliment de les condicions durant el període de temps inherent
d’exposició a la galeria virtual i que conec i accept aquestes condicions.
3. Autoritz al Departament per poder exposar les meues obres a la galeria virtual d’eivissacultural.es i
les meues dades del currículum i xarxes socials.
4. Certific que les obres exposades són de creació pròpia i m’acull a la Llei de propietat intel·lectual per
la qual es defineixen i es protegeixen els drets d’autor a Espanya i eximeix el Consell d’Eivissa de
qualsevol possible litigi pels drets de creació i difusió, de propietat intel·lectual o qualsevol altra qüestió
relacionada amb plagis o còpies no autoritzades.
Nota: De conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell
d’Europa, de 27 d’abril de 2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (DOUE 4.5.2016), i a la resta de
legislació vigent en aquesta matèria, us informam que les dades de caràcter personal que ens
proporcioneu a través d’aquesta convocatòria s’incorporaran al fitxer de titularitat del Consell Insular
d’Eivissa amb la finalitat de tramitar les sol·licituds d’aquests premis i la posterior publicació de les
resolucions corresponents i no podran usar-se per a cap altra finalitat diferent a la mencionada.
Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d’accés, rectificació,
portabilitat, cancel·lació i oposició, dirigint escrit, de forma electrònica (seu.conselldeivissa.es) o
presencial, segons correspongui, al Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així
mateix, tenen el dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control.
(Signatura)

Eivissa, ______ d ___________________ de 2021
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

