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Concurs FEMinicidi 

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI  
  

AUTORITZACIÓ DEL PARE, DE LA MARE, O DEL TUTOR O TUTORA LEGAL PER A LA 

INSCRIPCIÓ I LA PARTICIPACIÓ Al CONCURS FEMinicidi EN CAS DE MENOR 
 

Dades personals del/de la menor  

LLINATGES:    NOM:   

DNI:   DATA DE NAIXEMENT:       EDAT: 

ADREÇA: NÚM.:          PIS:   

CP  MUNICIPI:   

TEL:     A/e: 

ESTUDIS:  CURS:  

 
 

 

Dades personals de PARE, MARE, TUTOR o TUTORA (se n’ha de presentar, adjunta, còpia del DNI) 
 

NOM:   LLINATGE:    LLINATGE:    

DNI:   TEL.:     A/e: 

ADREÇA:  NÚM:          PIS:   

CP  MUNICIPI:   

 

 
 
DECLAR: 
 

� Que autoritz la participació del/de la menor en l’activitat concurs FEMinici.  
� Que les dades que figuren en aquesta sol·licitud són certes. 
� Que conec i complesc les condicions i els requisits que estableixen les bases del concurs 

FEMinici. 
� Que he llegit i accept les bases de la convocatòria. 
� Que responc de l’autoria i l’originalitat de la proposta presentada al concurs   
� Que autoritz el tractament de les dades personals pròpies i les del/de la menor, tal com consten 

al present document, per a la gestió i la difusió de l’esmentat concurs.1 

                                                
1 El fitxer corresponent es troba sota la supervisió i el control de l’Ajuntament de Palma amb la finalitat de gestionar 
correctament el concurs. Els drets de rectificació, cancel·lació i accés es podran dur a terme d’acord amb la legislació vigent (Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals). 
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� Que autoritz la cessió dels drets d’ús i explotació de l’obra a l’Ajuntament de Palma, per a la 
seva utilització dins les funcions i competències pròpies d’aquest i segons consta a les bases del 
concurs.  

 
 
 
Palma,  ……. d ………… de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Firma] 

 


