
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ        ACCIÓVIVER DONESVISUALS 2020

DADES DE LA SOL·LICITANT
__________________________________________________________________________

Nom: Cognoms:    

DNI: Data de naixement:    

Domicili  (carrer, nº):  

Població:     Codi Postal:    Província:  

Telèfon:      Correu electrònic:  

La sol·licitant s’inscriu en qualitat de:  Directora   Guionista   

DADES DE LA SEGONA SOL·LICITANT (SI S’ESCAU)
__________________________________________________________________________

Nom: Cognoms:    

DNI: Data de naixement:    

Domicili  (carrer, nº):  

Població:     Codi Postal:    Província:  

Telèfon:      Correu electrònic:  

La sol·licitant s’inscriu en qualitat de:  Directora   Guionista   

DADES DEL PROJECTE
__________________________________________________________________________

Títol:  

Tipus: (llargmetratge ficció cine/ televisió)    Gènere: (Ficció / Documental) 

El projecte ha rebut ajuts, subvencions o ha participat en algun programa de desenvolupament?
SI          NO 

En cas afirmatiu especificar:  

DONESVISUALS
Associació Promotora de Dones Cineastes
i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya
Sant Pere més Baix 7, 3ª planta, 08003 Barcelona



Nom de l’empresa productora (si s’escau): 

Persona de contacte: Telèfon:  

Correu electrònic: 

DECLARACIONS
__________________________________________________________________________

La sol·licitant es compromet i accepta que en cas de ser seleccionada:

- Autoritza a DONESVISUALS a utilitzar imatges (fotografies i vídeos) realitzades durant el programa,
noms i cognoms de les seleccionades i títols dels projectes, en les seves activitats de promoció.

- Autoritzar a Dones Visuals a fer públiques les dades de contacte (mail i telèfon) en el dossier imprès i/o digital
d'Acció Viver així com en la comunicació amb productores i altres agents de la indústria que tinguin com a finalitat
promoure els projectes de les participants. 

- L’assistència obligatòria a totes les activitats previstes en el programa, així com realitzar les tasques
derivades dels diversos assessoraments complint els terminis de lliurament proposats.

-  En cas d’incompliment d’aquests compromisos, l’organització es reserva el  dret d’interrompre la
participació de la seleccionada en el programa.

- En cas que les sol·licitants disposin d’una empresa productora associada al projecte, la productora o
productor executiu del mateix estarà obligat/da a assistir a les sessions individuals de guió.-Incloure el
logotip de DONESVISUALS en tots els materials que es dissenyin per a la cerca de finançament, tals
com la presentació d’ajuts, pre-vendes a televisions o cerca de distribució; així com en els crèdits de
la pel·lícula i materials publicitaris i promocionals. El logotip anirà acompanyat del text: “amb el suport
de”. 

- La sol·licitant accepta les bases de la present convocatòria.

La sol·licitant declara:

-  Que tots  els materials que acompanyen la sol·licitud (sinopsi,  guió,  tractament,  imatges...)  són de la seva
autoria o en el cas de les imatges lliures de drets, en cas de que l’autoria del guió sigui d’una persona diferent a
la sol·licitant, s’haurà d’aportar un document de cessió de drets. 

Signatura de la sol·licitant Signatura de la sol·licitant   

Lloc i data  : 

DONESVISUALS
Associació Promotora de Dones Cineastes
i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya
Sant Pere més Baix 7, 3ª planta, 08003 Barcelona



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA ES 
COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA
NIF: G67007005
C/ SANT PERE DE BAIX, 7. 08003  BARCELONA
Telèfon: 619 084 725
info@donesvisuals.cat 

FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES:
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA tractem la informació 
que ens facilita per a la gestió de tot el relacionat amb Acció Viver, per a la gestió administrativa i d’informació.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de la interessada.

DESTINATARIS:
Les seves dades seran tractades per ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS 
DE CATALUNYA.

DRETS:
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, 
dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el 
dret a exercir.

L'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer/tractament del qual és titular ASSOCIACIÓ PROMOTORA  DE
DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el 
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a ASSOCIACIÓ 
PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA a captar la seva pròpia imatge, ja 
sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les 
imatges (o vídeos) per part de ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE 
CATALUNYA o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la seva activitat
professional i podran ser publicades a les xarxes socials de l'empresa, web, etc. ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES 
CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures 
de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

DONESVISUALS
Associació Promotora de Dones Cineastes
i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya
Sant Pere més Baix 7, 3ª planta, 08003 Barcelona

mailto:info@donesvisuals.cat
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