FITXA D’INSCRIPCIÓ

ONE SHOT TERRASSA CITY OF FILM 2020
DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES 10 D’OCTUBRE de 2020
Títol:
Autor o Autors:
Titular dels drets:
Nacionalitat:
Adreça postal:
Ciutat i país:
Document d’identitat o Passaport:
Telèfon:
Correu electrònic:
Altres (Facebook, Twitter, Instagram…):
A ……… , el …….… de/d’…………………………..…… de 2020.
(Si us plau, empleneu amb les votres dades i signeu el document)

···
IMPORTANT: El vídeo haurà de presentar-se a través d'un enllaç de Google Drive juntament amb
la present fitxa d'inscripció i informació complementària (com ara fitxa tècnica i artística, sinopsi,
currículums, fotografies promocionals, etc.) a l'adreça de
correu oneshot@terrassacityoﬃlm.com ABANS DEL 10 D’OCTUBRE de 2020
···

Cessió de drets:
Per la present autoritzo al Comitè Organitzador del Certamen “One Shot – Terrassa City o Film” a
poder fer difusió, parcial o total, del Pla Seqüència que s’especifica en la part superior, per
qualsevol sistema de difusió conegut o per conèixer (sales de cinema, televisió, xarxes socials,
etc…) i de manera absolutament desinteressada, com a promoció del propi Pla Seqüència i del
conjunt del Certamen.
Règim de protecció de dades:
D’acord amb allò que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
es comunica que, la complimentació d’aquest formulari i la seva signatura, suposa donar el
consentiment perquè les dades personals contingudes en aquest imprès per al seu tractament als
fitxers de la Taula Local de L’Audiovisual, la qual es compromet a no comunicar les dades de
caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i sota cap concepte a
cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. Les dades
personals només seran cedides als òrgans judicials, a autoritats administratives, si una llei ho
estableix preceptivament, o a altres administracions per a l’exercici de les mateixes competències.
El sol.licitant podrà dirigir-se personalment o per correu convencional a la TAULA LOCAL DE
L’AUDIOVISUAL DE TERRASSA, Ctra. BV-1274, Km. 1, 08225, oneshot@terrassacityoﬃlm.com

