Acadèmia del Cinema Català
Per ser membre de l’Acadèmia del Cinema Català, ompliu si us plau la butlleta de sol·licitud
amb les vostres dades i retorneu-la per e-mail.
Nom i cognoms
Adreça postal
CP i localitat
Número de DNI
Lloc de naixement
e-mail
Web
Telèfon:
Codi IBAN (24 dígits)
Categoria professional
Especialitat professional
Sol·licitem el vostre consentiment per donar la vostra adreça
postal a les productores que participen en els Premis Gaudí
de l’Acadèmia del Cinema Català que vulguin fer-vos arribar
les seves pel·lícules candidates.

Sol·licitem el vostre consentiment per publicar a la pàgina
web de l’Acadèmia del Cinema Català la vostra fotografia i les
vostres dades professionals.

Autoritzo No
autoritzo

Autoritzo No
autoritzo

Cal que ens adjunteu la documentació següent:
a)
b)
c)
d)
e)

El vostre currículum
La declaració certificada omplerta
DNI (escanejat o fotocòpia)
1 fotografia de carnet en color
Cartes d’aval de dos membres de l’Acadèmia del Cinema Català

**L’aportació per ser membre de l’Acadèmia del Cinema Català és de 50,- euros al
trimestre (març, juny, setembre, desembre). Donat que l’Acadèmia està qualificada d’entitat
de caràcter social, les aportacions estan exemptes d’IVA. Si preferiu fer l’aportació anual
d’un sol cop, (200,-€) feu-nos-ho saber. Exempció d’aportació pels jubilats (voluntària) i, fins
als 33 anys, reducció del 50% sobre la quota general.
Avís legal
Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer
d’acadèmics titularitat de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes,
amb la finalitat de formar part dels membres de l’Acadèmia i a mantenir-lo informat de les
nostres activitats. Així mateix l’informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, mitjançant carta dirigida a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències
Cinematogràfiques Catalanes, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Passeig Colom 6,
C.P. 08002 de Barcelona.
Marqui aquesta casella si no autoritza l’ús de les seves dades per mantenir-lo informat de
les nostres activitats.
ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
Passeig de Colom, 6, Barcelona 08002
Tel. 932 682 776
academia@academiadelcinema.cat

Acadèmia del Cinema Català
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CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES (ACC) farà de les seves dades està legitimat
pel teu consentiment i la finalitat es la gestió administrativa i econòmica de l’Acadèmia.
Les seves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de
serveis amb els que disposem d'un contracte de serveis vigent. Pots accedir, rectificar
o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de
Privacitat.
He llegit i accepto la Política de Privacitat.

___________________ a Barcelona, el _____ de____________ de 2021

ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
Passeig de Colom, 6, Barcelona 08002
Tel. 932 682 776
academia@academiadelcinema.cat

