
DADES DEL CENTRE ESCOLAR 
NOM CENTRE                                                                                                               CIF                                                             

ADREÇA                                              NÚM.            TEL.                          

CP                                           POBLACIÓ                                    

ADREÇA ELECTRÒNICA                       

PERSONA DE CONTACTE                                      

DADES DEL CENTRE ESCOLAR                                     

INDIQUEU SI EL CENTRE ÉS ESCOLA PÚBLICA          PRIVADA          CONCERTADA 

INDIQUEU SI EL CENTRE ÉS ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL       NO          SÍ          

En compliment d’allò previst en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa 
de desenvolupament, el CENTRE ESCOLAR PARTICIPANT afirma haver obtingut el consentiment inequívoc per part dels representants legals 
dels menors d´edat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com per poder exhibir els dibuixos i el nom i cognoms de llurs 
autors i les imatges de l’acte de lliurament en qualsevol acció de difusió relacionada amb el Concurs. 
Les dades personals recaptades seran incorporades en el fitxer titularitat de Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, 
Sabadell i Terrassa (CIF nº G65345886), la finalitat del qual, entre d’altres, és gestionar concursos escolars en col·laboració amb la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i la Fundació Antiga Caixa Terrassa.
En l’obtenció del consentiment el CENTRE ESCOLAR s’obliga a indicar la finalitat del tractament de les dades de caràcter personal i el fet que 
la manca de prestació de consentiment comportarà la impossibilitat de participar en el concurs organitzat.
El CENTRE ESCOLAR PARTICIPANT es responsabilitza de qualsevol sanció que sigui imposada com a conseqüència de no haver obtingut el 
referit consentiment inequívoc, exonerant a Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa de la responsabilitat 
que es pugui derivar d’aquesta infracció. S’informa als interessats que podran exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició que legalment els correspongui, dirigint-se per escrit a l’adreça de la fundació al carrer Gràcia nº 17 de Sabadell.

Data, signatura i segell del centre escolar Data i segell de l’oficina

Concurs BBVA de Dibuix Escolar
Full de participació

Imprimir dues còpies i entregar a qualsevol oficina de BBVA CX.
Una còpia per a l’escola, i l’altre, juntament amb els dibuixos, per a la Fundació Antigues Caixes Catalanes.




