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Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica  
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de 

documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat 

per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels 

terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació 

realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió 

de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 

66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en 

http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de 

control en www.aepd.es. 

 
 

Termini per a la presentació d’aquesta sol·licitud: del 9 novembre al 4 de desembre 
de 2020 

_________________ 
CONCURS  CARTELL 

 

 XXXVII FIRA DEL FANG 2021 

 

Nom i llinatges___________________________________________________ 

DNI/NIF__________________Adreça_______________________________________ 

Població________________ Codi postal___________Telèfon ___________________ 

 E-mail______________________________________Fax______________________ 

 
 

EXPOSA  

Que assabentat del IX Concurs de Cartells Fira del Fang 2021 i acceptant les seves bases, 
sol·licit participar-hi amb el cartell adjunt 

 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 Fotocòpia del DNI o NIF  

 Cartell imprès en format DIN A3 
 

Marcau una opció: 
 

 Cartell en format digital (pdf o jpg) en qualsevol suport reproduïble  

 Ho he passat via correu electrònic a cultura@marratxi.es en data__________ 
 

 
Marratxí, _______ de __________________ de 2020.    
 
Signatura, 
 

AMM.19.01.01.12


