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DECLARACIÓ JURADA PER  PARTICIPAR AL CONCURS DEL LOGOTIP DE LA NAU 4, ESPAI JOVE 

 
 

Annex 1 (omplir només en cas de ser major d’edat) 

 
En/Na ________________________________________, amb NIF _____________, autor/a del 
disseny presentat al “Concurs del logotip de la NAU4, Espai Jove”,  
 

Manifesto: 
 
a) Que conec i accepto les bases del concurs del logotip de la NAU4, Espai Jove 
b) Que el disseny que presento és original i inèdit. 
c) Que dono el consentiment a transmetre a l’Ajuntament de Blanes tots els drets d’explotació del meu 
disseny de forma indefinida si resulta premiada. 
 
Blanes, ______ de __________ de 2021 
 
Signatura 

 
 
 

Annex 2 (omplir només en cas de ser menor d’edat) 

 
En/Na ________________________________________, amb NIF _____________, com a 
pare/mare/tutor legal de _______________________________________________________ amb 
NIF ____________________ autor/a del disseny presentat al “Concurs del logotip de la NAU4, Espai 
Jove”,  
 

Manifesto: 
 
a) Que conec i accepto les bases del concurs del logotip de la NAU4, Espai Jove 
b) Que el disseny que presento és original i inèdit. 
c) Que dono el consentiment a transmetre a l’Ajuntament de Blanes tots els drets d’explotació del meu 
disseny de forma indefinida si resulta premiada. 
 
Blanes, ______ de __________ de 2021 
 
Signatura 

 
 
 
 
AJUNTAMENT DE BLANES – POLÍTICA DE PRIVACITAT 

-Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Blanes en relació amb el registre, atenció i gestió del dret de les 
persones a comunicar-se amb l’Ajuntament. 
-Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment d’una missió feta en interès públic, exercici de 
poders públics i compliment d’obligació legal. Podeu ampliar aquesta informació a: 
https://www.blanes.cat/docweb/proteccio-de-dades. 
-Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i d’oposició al 
tractament adreçant-vos a l’adreça de correu electrònic: proteccio.dades@blanes.cat ,per correu postal: Ajuntament de 
Blanes, Passeig de dintre 29, 17300 Blanes (Girona) o a través de la Seu Electrònica.Podeu fer tràmits per internet a 
la Seu Electrònica que trobareu a: https://seu.blanes.cat amb DNI electrònic o un altre certificat digital.  
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