
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

ANNEX 2. AUTORITZACIÓ  DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL. I CONCURS DE 

RELAT BREU PER A INFANTS I JOVES D’ES BALUARD MUSEU 

Dades del participant: 

Nom i llinatges:  

Data de naixement:  

Títol/s del relat/s:  

 

D./Dnya. ........................................................................, amb DNI ............................ i amb 

domicili en ......................................................................................................................................, 

com a pare/mare/tutor/a del menor d’edat D./Dnya........................................................................ 

Per mitjà del present document:  

1. AUTORITZ al menor a participar en el I Concurs de relat breu per a infants i joves d'Es Baluard 

Museu d'Art Contemporani de Palma.  

2. ACCEPT les bases del present concurs i manifest la meva total conformitat, sense reserves. 

3. AUTORITZ el tractament de les dades personals pròpies i del menor, subministrades en el present 

document, per a la gestió i difusió del I Concurs de relat  breu per a infants i joves d’Es Baluard 

Museu, per part de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.  

4. AUTORITZ, en cas d'assistir a l'esdeveniment d'entrega del premi citat en el concurs, a què les 

fotografies que es realitzin durant l'esdeveniment en les quals pugui aparèixer el menor, siguin 

publicades sempre que sigui en relació amb aquest o successius concursos o l'esdeveniment 

d'entrega dels premis. 

5. RESPONC davant la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma de l’autoria i 

originalitat del relat/s presentat/s al concurs, declarant que el menor és l’autor/a i titular exclusiu 

dels drets d’explotació d’aquest.  

Així mateix, i en nom i representació del menor, per mitjà del present document cedeix els drets 

d’explotació del referit relat a la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma de 

manera gratuïta, per a la seva utilització lliure i sense cap limitació en qualsevol de les seves 

activitats o actes relacionats amb la difusió del concurs. 

A..................................., a .........de..................de 2022.  

El pare/mare o tutor/a (signatura):  

Protecció de dades: El Responsable del Tractament és Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, situat en 

Museu - Plaça Porta de Santa Catalina 10, 07012, Palma. Tots els camps del formulari són obligatoris. Tractarem les seves dades per 

atendre la seva sol·licitud, gestió d’enviaments comercials i les nostres obligacions legals, en base a l’existència d’una relació contractual, 

obligacions legals, interessos legítims i el seu consentiment per rebre enviaments per mitjans electrònics. No comunicarem les seves da-

des excepte obligació legal o per atendre la seva sol·licitud. Conservarem les seves dades durant la vigència de la seva relació amb 

nosaltres, terminis legals i temps necessari per atendre possibles responsabilitats. Les dades tractades amb finalitats comercials s’han de 

conservar mentre no sol·liciti la seva supressió. Té dret a sol·licitar l'accés, rectificació o su-pressió, limitació o oposició del tractament i 

portabilitat de les seves dades, i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Pot contactar amb nosaltres en el nostre 

domicili o mitjançant email a marketing01@esbaluard.org 


