
 

 

 

 

De conformitat amb l’RGPD, a continuació us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres 
dades personals. També podreu trobar tota la informació del tractament 0582 al següent enllaç. 
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona. Pl. Sant Jaume, 1. 08002-Barcelona 
Delegat de Protecció de Dades: Contactar al següent enllaç. 
Av. Diagonal, 220 planta 4 08018-Barcelona 
Finalitat del tractament: Fomentar, gestionar i impulsar la participació dels joves en la programació d'activitats 
culturals, socials o artístiques, tant de forma presencial o virtual, així com la relació bidireccional amb l'Ajuntament. 
Legitimació: Consentiment 
Drets de les persones: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres 
dades, mitjançant el següent enllaç. 
Si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant 
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, C/ Rosselló, 214, 08008 Barcelona. 
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades  

 

Departament de Joventut 
Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

NOMENAMENT DE REPRESENTANT ÚNIC/A 
 

Les persones sota signants (nom i cognoms)  

........................................................................................, amb DNI.................................. 

........................................................................................, amb DNI.................................. 

........................................................................................, amb DNI.................................. 

 

Manifestem: 

 

- Que som els/les autors/es de la/les obra/es presentada/es sota pseudònim 

.................................................................................................... que participa en la 

categoria/concurs de ................................................................................... de la 6a edició 

del Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2022. 

 

- Que designem a ................................................................................................. amb DNI 

.................................... com a representant o apoderat/da únic/a de l'agrupació i, a tal 

efecte, serà la persona responsable de qualsevol gestió que es requereixi des de 

l'organització del concurs en relació a l'obra presentada (pagament de premis, 

autoritzacions...). 

 

En signar, tots els membres, autoritzen a l’Ajuntament de Barcelona perquè pugui verificar les 

dades dels participants mitjançant el requeriment i presentació de documentació personal, a 

efectes de comprovació del compliment de les bases del concurs. 

 

Signatures de tots els membres: 

 

 

 
Barcelona, ........................................... de 2022 


