INSCRIPCIÓ
Nom del grup o músic:

Estil:

Persona de contacte:

Telèfon:

Tens/teniu vincle amb Osona?

Població:

Correu electrònic:

Web / Instagram/ Youtube/ etc:

COMPONENTS
Nom i cognoms

Instrument

Identitat de
gènere

Edat

Població

Cal adjuntar: un mínim de tres temes del grup (enllaç a la xarxa o web
on estiguin ubicats els temes) + rider (esquema de distribució
d’instruments i veus a l’escenari) + fotografia promocional

Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del
tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:
 Finalitat del tractament de les vostres dades personals: tramitar la inscripció al VicSona
 Legitimació: el consentiment de l’interessat (art.6.1.a) del RGPD.
 Destinataris: No se comunicaran dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
 Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o
exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic
(Barcelona) o posant-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de dades a través del correu
electrònic dpdajuntament@vic.cat. Resten cedits a l’Ajuntament de Vic els drets d’imatge de les escenes
enregistrades el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.
 Conservació: Les dades es conservaran sempre que siguin legítimes per a les finalitat que van ser recollides i,
en tot cas, en base a la normativa d’arxius aplicable al responsable.
 Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la
pàgina web següent seuelectronica.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes
les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.gencat.apdcat.cat).

Els inscrits declaren conèixer i acceptar les condicions de participació en aquesta mostra,

Vic, __________ de__________________ de 2022
(signatura)

