
 
 

 
SOL·LICITUD DE  PARTICIPACIÓ A LA  22a EDICIÓ DELS PREMIS CREATIC 

 

PREMI CREATIC AL MILLOR PROJECTE EMPRENEDOR D’ALUMNES DE FP DELS 
CENTRES EDUCATIUS DE MATARÓ 

 
 

En/Na ........................................, amb DNI núm.  ........................., en representació del centre 
................................................................., en qualitat de ........................................ amb CIF 
.................................................. i domicili a Mataró, al carrer ............................................, 
número ......., CP ............., telèfon ................. i correu electrònic a efectes de notificacions 
.................................... 
 
 
FAIG CONSTAR 
 
1. Que he llegit i accepto les bases reguladores de la 22a edició dels Premis Creatic. 
 
2. Que els projectes que presento reuneixen els requisits establerts a les seves bases reguladores 
per participar en la categoria Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels 
centres educatius de Mataró. 
 
3. Que sol·licito que sigui admesa la participació dels projectes següents a la 20a edició dels 
Premis Creatic, categoria Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels 
centres educatius de Mataró: 
 

A. Nom Projecte: ................................................................................................. 

 de l’alumne/s: ................................................................................................ 

B. Nom Projecte: .................................................................................................  

de l’alumne/s: ................................................................................................. 

C. Nom Projecte: .................................................................................................  

de l’alumne/s: ................................................................................................. 

4. Que de forma prèvia a la signatura d’aquesta sol·licitud he obtingut l’autorització dels alumnes 
per presentar el seu treball a la 22a edició dels Premis Creatic, així com per facilitar les seves 
dades personals a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per aquesta finalitat.  
 
 
 
A Mataró,   ......  de     ..........................  de  2022 
 
Signatura 



 

Annex a la sol·licitud de participació - Autorització per al tractament de dades personals i drets d’ imatge 
 
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, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa: 
 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 
32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat; en qualitat de Responsable del Tractament de 
les dades personals proporcionades en aquest document informa: 
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte de la present convocatòria de premis en 
els termes que es determini, així com per gestionar les autoritzacions pels drets d’imatge i enviar informació sobre activitats i 
esdeveniments de suport a l’empresa que puguin ser d’interès en cas que doni la seva autorització. 
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una missió realitzada en interès 
públic, en virtut de l’article 6.1.e) del RGPD. Pel que fa les autoritzacions d’imatge, el consentiment exprés en virtut de l’article 6.1.a) del 
RGPD. 
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació 
legal.  
Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament relacionades amb la finalitat del tractament. No 
se cediran les dades a uns altres tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. 
Drets: L’estudiant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les 
dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l’adreça electrònica; 
rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció 
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 
 
Comunicacions comercials: Segons el que estableix la normativa vigent de la Llei de la Societat d'Informació i Comerç Electrònic, li 
demanem el consentiment per a l'enviament d'informació dels nostres serveis i/o productes, a través de correu electrònic o mitjans de 
comunicació electrònica equivalents. 
 

SÍ AUTORITZO a FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME per a l’enviament de 
comunicacions 

NO AUTORITZO a FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME per a l’enviament de 
comunicacions 

Data: 
Signat 

Data: 
Signatura: 
 
 
 
 

S'informa la persona interessada que podrà revocar el consentiment de l'enviament de comunicacions comercials enviant un correu 
electrònic a rgpd@tecnocampus.cat . 
 
Tractament de la imatge: D’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre la protecció civil al dret a l'honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME sol·licita el consentiment exprés, per a tractar la seva 
imatge, per la serva difusió en pàgines webs i xarxes socials pertanyents a FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, així com en 
premsa, edicions i en qualsevol altre mitjà de comunicació.  
 

SÍ AUTORITZO el tractament de les meves imatges NO AUTORITZO el tractament de les meves imatges 

Data: 

Signatura 

Data: 

Signatura: 

 

 

 

 
 

Mataró,   ...........   de     ..............................    de  2022. 
(Signatura) 
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