Annex 1. Fitxa d’inscripció / Anexo 1. Ficha de inscripción
Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognom/ Nombre y apellido
DNI / DNI
Data de naixement / Fecha de Nacimiento
Correu electrònic / e-mail
Telèfon / Teléfono
Adreça / Dirección postal 
Localitat / Localidad

CP/ CP

Dades de l’entitat / Datos de la entidad
Nom de l’entitat / Nombre de la entidad

CIF / CIF

Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / e-mail
Lloc web / Página web

Presència en xarxes socials / Presencia en redes sociales
Facebook

Instagram

Twitter

Tik-tok

Adreça / Dirección postal
Localitat / localidad

 CP / CP

Altres / Otros

Àmbit temàtic / Ámbito temático
Arts visuals / Artes visuales
Educació no formal / Educación no formal
Social / Social
Altre / Otro:

Col·lectius amb el quals treballa / Colectivos con el que trabaja

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
l'informem que les seues dades estan incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds presentades per a
l’edició d’aquest premi. En qualsevol cas pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del
tractament i oposició de les seues dades, mitjançant una comunicació escrita dirigida a CULTURAMA S.L. situada en C/Santa Teresa,
11-b, CP 46920, Mislata (València), o a la següent adreça electrònica premi@culturama.es.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, le informamos que sus datos están incorporados en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar las solicitudes
presentadas para la edición de este premio. En cualquier caso puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación del tratamiento y oposición de sus datos, mediante una comunicación escrita dirigida a CULTURAMA S.L.,
situada en C/Santa Teresa, 11-b, CP 46920, Mislata (València), o a la siguiente dirección electrónica premi@culturama.es.

Signatura / Firma:

