INSCRIPCIÓ CONCURS MUSICALVIÀ 2022
NOM DEL SOLISTA, GRUP O DJ:

SOLISTA

NOM DEL/DE LA REPRESENTANT:

GRUP

TELÈFON DE CONTACTE:

DJ

RESIDENT A CALVIÀ
50 % DELS MEMBRES
RESIDENTS A CALVIÀ

DADES PERSONALS DE CADA INTEGRANT

Nom i llinatges

NIF

Data de
naixement

Adreça, CP y població

Número de
telèfon

Instrument

1
2
3
4
5
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Nom i llinatges

NIF

Data de
naixement

Adreça, CP y població

Número de
telèfon

Instrument

6
7
8
9
10

Breu text de descripció del
solista, grup o DJ

Rider tècnic detallat (n.
amplificadors, cablejat necessari,
distribució escenari,
microfonia…), necessitats i
preferències específiques
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Enllaç a mitjans digitals (Web,
BandCamp, YouTube,
Soundcloud, Instagram...)
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
● Fotografia recent del solista, grup o DJs al complet.
● Fotocòpia del DNI de cada participant.
Condicions de participació:
Solistes, grups o DJs participants donen la seva autorització i cedeixen els seus drets d'imatge a l'organització del MusiCalvià 2022, per a l'emissió dels
seus vídeos presentats en el concurs; així com els vídeos i fotografies que puguin realitzar-se durant aquest, que es projectaran en els diferents
mitjans de comunicació i xarxes socials de l'Ajuntament de Calvià, en cap cas amb finalitat comercial.
En realitzar la inscripció, solistes, grups i/o DJs es comprometen a la realització de l'actuació davant del jurat professional a la Sala Amplificador de Es
Generador dia 30 de juliol de 2022, en cas de passar a la fase 2 de selecció. Si resulten premiats en el concurs Musicalvià 2022, adquireixen el
compromís d'actuar en el Festival Creaction 2022, el 13 d'agost de 2022, amb un repertori de temes propis d'almenys 20 minuts de durada.
L'organització facilitarà un llistat d'especificacions tècniques per a l'actuació del Festival Creaction 2022 (backline). En cas de voler realitzar alguna
modificació (inclusió de material, etc.), s'haurà de comunicar a l'organització abans del 8 d'agost de 2022 a través d'un missatge de correu electrònic a
juventud@calvia.com.
Qualsevol responsabilitat derivada del plagi o transgressió de la normativa vigent relativa a la propietat intel·lectual correspon a les persones
participants responsables, i en cap cas a l'organització.
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L'organització no es fa responsable dels actes que realitzin els qui participin, podent en tot cas advertir a qui incompleixi les presents bases, paralitzar
l'actuació musical i fins i tot excloure a solista, grup o DJ de futures activitats que es realitzin des del Servei de Joventut.
La participació en el MusiCalvià 2022 implica l'íntegra i expressa acceptació de les bases per part dels participants i de les decisions de l'organització.
Així mateix, implica l'íntegra acceptació de les característiques de l'esdeveniment, de la seva estructura i de la seva organització.
Informació relativa a Protecció de dades de caràcter personal:
Segons el que s'estableix en la vigent normativa de protecció de dades, se l'informa que les dades facilitades a través del present formulari seran
tractats per l'Ajuntament de Calvià, que actua com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de gestionar el seu accés a l'oficina virtual i/o Seu
Electrònica. La licitud del tractament està basada en l'article 6.1 (e) del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en
interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament sobre la base de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
No estan previstes comunicacions a tercers, excepte obligació legal ni transferències internacionals de dades personals.
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats
que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Els drets podran exercitar-se mitjançant escrit davant l'Ajuntament de Calvià amb adreça C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila (Illes
Balears) indicant en l'assumpte Ref. Protecció de Dades, enviant un correu al Delegat de Protecció de Dades a dpd@calvia.com o a través de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament.
Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/
Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es, amb caràcter previ podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades
de l'Ajuntament enviant un correu a dpd@calvia.com.
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Informació relativa a la Política de privacitat:
L’Ajuntament de Calvià, a través de la seva plana web, ofereix informació sobre nombrosos esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participació
de la ciutadania. En algunes ocasions, la informació facilitada s'acompanya de fotografies o vídeos en els quals apareixen persones identificades o
identificables.
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE)2016/679 i en la normativa espanyola relativa a protecció
de dades personals, posem en el seu coneixement que el responsable de tractament de les dades registrades "Mitjans de comunicació i publicacions"
és l'Ajuntament de Calvià amb la finalitat de la gestió de les dades de caràcter personal publicats en les webs, xarxes socials, comunicacions
electròniques i en les diferents publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), així com de les fotografies i
enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o esdeveniments que organitza l'Ajuntament.
Les fotografies i/o vídeos realitzats en els programes, actes o esdeveniments (destinats a la difusió pública no comercial) podran ser publicats en
premsa, web municipal, xarxes socials, fullets,... on poden aparèixer persones sent clarament identificables.
La base legal per al tractament de les seves dades és el desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i
autonòmica reguladora del règim local.
La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears.
En cas que es reconegui en alguna d'aquestes fotografies o vídeos i no desitgi aparèixer en aquests, preguem que ens ho comuniqui a través de
l'adreça de correu dpd@calvia.com, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat, i referenciant l'apartat del lloc web en el qual es
troba la imatge o vídeo en el qual apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud ha de realitzar-la el pare, mare o tutor legal del menor. També
pot dirigir-se al Servei d'Atenció a la Ciutadania per a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i
portabilitat, situat al carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1 (Calvià).
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En tot cas, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pot trobar més informació sobre aquest tema en la seva
pàgina web: http://www.aepd.es
Acceptació de les bases del MusiCalvià 2022.
Acceptació de les condicions de participació.
Declaració de la veracitat de les dades consignades y autorització per a la seva comprovació per part de l’organització al Padró d’habitants de
l’Ajuntament de Calvià, a efectes de determinar la seva residència.
Acceptació de la Informació relativa a Protecció de dades de caràcter personal i la informació relativa a la Política de privacitat en els termes i
condicions anteriorment indicades.
Calvià,
de
de 2022
(signatura solista, DJ o de cada membre del grup)
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COMPLIMENTAR EN EL CAS D’INSCRIPCIONS DE MENORS D’EDAT

Autorització de tutor/a legal per a menors d’edat*
(*) Obligatori entregar-lo complimentat en caso d’inscripció de menors d’edat.
D./Dna. ___________________________________________ amb DNI/NIE _______________ actuant com a pare, mare, tutor/a del/de la participant
menor d’edat ____________________________, autoritza la seva inscripció al MusiCalvià 2022 en els termes i condicions anteriorment exposades a
la sol·licitud d’inscripció acceptant les condicions d’ús, les clàusules de privacitat i el consentiment per a l’ús de la imatge; així com l’autorització per a
la comprovació de residència.
Sign.

Calvià,

de

de 2022
Representant legal del/de la menor
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