Sol·licitud per participar al concurs Clic de Fotoperiodisme 2022 - Audiovisual
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Nom / Nom sentit

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document d’identificació

Número d’identificació

Lloc de naixement

Data

Edat

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Adreça
Residència fora de l’Estat espanyol
Tipus de via
Bloc

Nom de la via				
Escala

Província

Pis

Porta

Número
Codi postal

Municipi

Dades d’identificació de la persona a notificar
Nom

Primer cognom

Tipus de document d’identificació

Número d’identificació

Segon cognom

Dades d’identificació de la persona a contactar
Nom

Primer cognom

Tipus de document d’identificació

Número d’identificació

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Segon cognom

Adreça de correu electrònic
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Objecte de la sol·licitud
Línia de subvenció
Concurs Clic Fotoperiodisme Audiovisual
Títol de l’audiovisual

Documentació que cal adjuntar en suport digital
Full d’inscripció degudament emplenat
Breu currículum
Fitxa tècnica amb les següents dades:
Títol de l’audiovisual
Sinopsi (màxim 10 línies)
Dades de l’audiovisual: lloc de realització, data, format, durada (màxim 5mn.)
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Declaració
Declaració responsable:
Que assumeixo les responsabilitats que es puguin derivar del fet de ser-ne beneficiària i em comprometo a complir la normativa legal vigent per a
aquest tipus de subvenció.
Que compleixo amb els requisits que estableix la normativa per accedir al premi, que disposo de la documentació acreditativa corresponent i que
em comprometo a mantenir-ne el compliment durant la vigència del premi, així com que les dades identificatives que consten en aquest formulari
son certes.
Que no em trobo en cap dels supòsits de prohibició, per poder ser beneficiària d’una subvenció, establerts en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social, i autoritzo
l’Administració de la Generalitat de Catalunya a comprovar-ne l’estat d’ofici.
Que disposo del consentiment exprés a les persones entrevistades, fotografiades i/o gravades, en el cas d’adjuntar entrevistes, fotografies i/o gravacions i amb la finalitat de presentar-se als premis. L’Agència Catalana de la Joventut pot sol·licitar la presentació d’aquest consentiment exprés,
és a dir, escrit, en qualsevol moment.
Que compleixo amb la normativa de propietat intel·lectual.
Que dono compliment amb l’establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Que no he obtingut ni demanat cap ajut públic o privat que sigui incompatible amb aquest premi.
Que dono compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i em comprometo a signar l’adhesió al codi ètic annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en cas
de ser beneficiària del premi.
Que en ser menor d’edat no emancipat/da disposo de l’autorització dels pares/mares o tutors legals per optar al premi.
Que abans de signar la sol·licitud he llegit la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a continuació.
Notificacions:
A l'adreça de correu electrònic de la persona sol·licitant, s'enviarà l'avís de notificació electrònica. Cal que us assegureu que podreu accedir a
aquesta adreça de correu electrònic en qualsevol moment de la tramitació del premi.
Autoritzacions:
Autoritzo l’Agència Catalana de la Joventut a enviar un avis de publicació de la resolució d’aquesta convocatòria al Tauler electrònic de la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) i al web www.carnetjove.cat/connectat al correu electrònic informat en aquest formulari.
Autoritzo l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya a publicar la totalitat dels treballs o projectes presentats, en els mitjans de
difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense afany lucratiu, entre elles, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut
i també una de virtual al web del Carnet Jove www.carnetjove.cat, sempre indicant l’autoria dels projectes presentats.
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Protecció de dades
Informació bàsica de l’Agència Catalana de la Joventut a les persones sol·licitants dels premis Clic Fotoperiodisme 2022 sobre
protecció de dades.
– Responsable del tractament: ACJ del Departament de Drets Socials.
– Contacte DPD: Podeu contactar amb la persona delegada de la protecció de dades al correu electrònic dpo.acjoventut@gencat.cat.
– Finalitat: La gestió administrativa de les subvencions que convoca l’Agència.
– Legitimació: Consentiment de l’interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
– Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
– Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la
limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’Agència Catalana de la Joventut per correu postal (Calàbria,
147, 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dpo.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital
reconegut).
– Informació addicional al web: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina web de l’ACJ: xanascat.
gencat.cat/ca/avis-legal. Així mateix, podeu acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) per reclamar l’exercici dels vostres
drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a apdcat.gencat.cat).
Amb la vostra signatura, autoritzeu a l’Agència Catalana de la Joventut a tractar les vostres dades amb la finalitat indicada.
Accepto les codicions

Signatura
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