
 

 

Formulari d’inscripció 
 

Nom i cognoms................................................................................................... 

Nom artístic.......................................................................................................... 

Data i lloc de naixement.................................................................................... 

Domicili................................................................................................................... 

Població...........................................C.P...................Comarca........................... 

Correu electrònic........................................................Telèfon...................... 

Títol de l’obra  (1a).....................................................Tècnica......................... 

Títol de l’obra  (2a).....................................................Tècnica......................... 

Títol de l’obra  (3a).....................................................Tècnica......................... 

 

 

        Data i firma, DNI o passaport 

 

 

 

 

Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals 2021 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable Ajuntament de Canyelles 

Finalitat Gestionar la participació de la biennal d’arts plàstiques 

Legitimació Compliment de l’obligació legal [art. 6.1.c) RGPD] 

Destinataris Quan procedeixi, a Jutjats i Tribunals i altres organismes que legalment ho 
requereixin. 

Drets La persona interessada té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió,       
oposició i limitació de les seves dades, com s’explica en la informació deta-
llada. 

Informació 
Addicional 

La informació addicional i detallada es troba en aquest mateix document 



 

 

Informació detallada sobre tractament de dades personals 
 

Qui és el responsable del tractament de les dades? 
L'Ajuntament de Canyelles, CIF P0804200D, Plaça de l'Onze de Setembre, 1, 08811, 

Canyelles, Tel. 93 897 30 11, secretaria@canyelles.cat. Pot contactar amb el Delegat de 

protecció de dades (DPD) a través de l'adreça de correu electrònic dpd@canyelles.cat. 

 

Amb quina finalitat es tracten les dades personals? 
L’Ajuntament de Canyelles registra les dades amb la finalitat de gestionar la participació de la 
biennal d’arts plàstiques. 

 

Quant de temps es conserven les dades? 
Les dades personals es conservaran mentre la persona destinatària de la informació no 

manifesti la seva voluntat de deixar de rebre la informació. En el cas de persones que reben 

informació per la seva condició de representants de persones jurídiques, les dades es podran 

eliminar si deixa de ser efectiva aquesta representació. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades? 
Les dades són objecte de tractament amb el consentiment de la persona receptora de la 
informació la qual en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment. En aquest les 
seves dades seran eliminades de forma immediata. En el cas de persones que figuren a la 

llista de destinataris en qualitat de representants de persones jurídiques, les seves dades es 

tracten per al compliment d’una missió realitzada en interès públic, com ho és garantir la 

comunicació de l’Ajuntament de Canyelles amb altres institucions. 

 

A qui es comuniquen les dades? 
Quan procedeixi, a Jutjats i Tribunals i altres organismes que legalment ho requereixin. 

 

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades? 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Canyelles està 

tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut 
les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament i la finalitat a les que es 

destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir 

a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, 

sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les 

quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En el cas de la subscripció a 
canals o serveis d’informació la supressió es fa immediatament després de rebre la sol·licitud 

de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la 

limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades 

principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa 

dels seus drets. 

 

Com es poden exercir o defensar els drets? 
Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de Canyelles, Plaça de l'Onze de Setembre, 1, 
08811, Canyelles. Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, 
pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de protecció de 

dades (DPD) a través de l'adreça de correu electrònic dpd@canyelles.cat 
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