
 
 
 
 
 
 
DADES PERSONALS 
NOM I COGNOMS DNI 
     
ADREÇA CODI POSTAL POBLACIÓ PROVINCIA 
     
MAIL   MÒVIL FIX 
     
 
ESPECIALITAT A LA QUAL OPTA:  
□INTERPRETACIÓ 

 

□ESCENOGRAFIA 
    

□DIRECCIÓ I DRAMATURGIA 
   

 
El/la sotasignat/da, manifesta conèixer les bases d’aquesta convocatòria, que suposa la 
concessió d’una beca, i que reuneix tots els requisits exigits a la base reguladora segona. Així 
mateix, DECLARA que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes, i 
SOL·LICITA participar en aquesta convocatòria  CAL ADJUNTAR A LA INSCRIPCIÓ: 
a) Fotocòpia del DNI o passaport o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits de personal estranger. b) Currículum Vitae del sol·licitant. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i certificats corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de treball, vida laboral, certificats de treball o programes de mà.  IMPORTANT: veure al dors la informació sobre la protecció de dades de caràcter personal.  
Barcelona,         de             de 2019    (Signatura)  
             REGISTRE GENERAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

 

Espai reservat per al Registre General SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL  PROJECTE PEDAGÒGIC IT-TEATRE EDICIÓ 2019  



Informació sobre protecció de dades de caràcter personal:  

Responsable del tractament 
Diputació de Barcelona Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del tractament 

Tramitar i resoldre els processos d’admissió i les proves d’accés dels aspirants i alumnes de l’Institut del Teatre, així com la gestió acadèmica i el seguiment de les seves activitats en aquest centre educatiu. Control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis extraordinaris a alumnes i graduats/-es de l’Institut del Teatre, i posterior seguiment i difusió d’acord amb les bases de cada convocatòria. 
Temps de conservació Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació del tractament 
Execució d’un contracte.  Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de desenvolupar la relació administrativa que implica la inscripció als cursos de l’Institut del Teatre, i per tal de sol·licitar l’admissió a les beques, ajuts i premis extraordinaris convocats per aquest organisme. 

Destinataris de cessions o transferències 
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

Drets de les persones interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.  Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 


