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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), li informem que totes les dades facilitades seran tractades sota la respon-
sabilitat de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS, amb CIF G43351469, domicili a la Plaça Llibertat, 6 entresol  43201 REUS (Tarra-
gona), telèfon 977.321.132 i email reddis@fundacioreddis.org amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud de participa-
ció en la convocatòria d’aquest concurs organitzat per a la nostra Entitat i els tràmits administratius que puguin derivar-se, així 
com pel posteriorment enviament d’informació, per a qualsevol mitjà, sobre notícies, serveis i/o activitats futures organitzades 
per la nostra Entitat que pugui ser del seu interès, sempre i quan així ho autoritzi marcant la casella habilitada a la part inferior, 
consentiment que podrà revocar en qualsevol moment. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la present 
relació i el termini necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent. La base 
legal pel tractament de les seves dades es fonamentarà en el seu consentiment exprés manifestat amb la signatura d’aquesta 
butlleta i no seran comunicades a tercers, menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domilici social abans esmentat o via e-mail 
a reddis@fundacioreddis.org, adjuntant fotocòpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir més informació sobre els 
seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organis-
me de considerar-ho oportú.

AUTORIZO l’enviament d’informació a la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS         SI          NO     

Llegit i conforme: 

PREMI BECA D’ART CONTEMPORANI FUNDACIÓ REDDIS
                                      B IENNAL 2020-2021

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
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