
 
 

 

 

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES I ÚS D’IMATGE 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, des de la Biblioteca Ca l’Oliveres, convoca el I Concurs de Poesia visual 

“Benvist” que té com a objectiu promoure la creació de poesia visual entre els joves del municipi. La 

categoria juvenil s’adreça a persones de 14 a 17 anys.  

Per participar al Concurs de poesia visual “Benvist”, juntament amb el lliurament de l’obra de poesia visual 

es demanen les següents dades personals: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic. 

Al ser menors d’edat necessitem el consentiment del pare/mare o tutor legal.  

Atès que l’article 18.1 de la Constitució reconeix el dret a la pròpia imatge i la Llei 5/1982, de 5 de maig, 

sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, regula aquest dret, l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt s'adreça als pares o tutors legals perquè autoritzin la publicació de les imatges  en què el  

seu  fill/a  pugui aparèixer durant l’acte del veredicte de les obres premiades al Concurs de poesia visual que 

tindrà lloc el 21 d’abril a les 19h. La imatge del seu fill/a pot aparèixer a les xarxes socials de l’Ajuntament i 

de la biblioteca Ca l’Oliveres, i a d’altres canals de comunicació, com el butlletí municipal. 

Dades personals 

Nom i cognoms  del pare/mare/tutor/a 
 
Amb DNI o passaport   
 
Nom del/de la menor 
 

Autoritzo el tractament de les dades i la difusió de les imatges del/de la menor per a la finalitat 
indicada en el text precedent 

 

No autoritzo el tractament de les dades i la difusió de les imatges del/de la menor per a la finalitat 
indicada en el text precedent 

                                    Signatura  

 

Lliça d’Amunt, març de 2023. 

NOTA LEGAL: Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per l’Ajuntament de Lliçà 

d’Amunt amb una finalitat divulgativa, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada 

en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran 

durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu 

històric. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les 

dades a la Seu electrònica i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. També 

teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.ajllicamunt@diba.cat), que 

resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Podeu ampliar la informació a l’apartat de 

protecció de dades del web municipal. 
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