Formulario de inscrición
no Concurso de proxectos
audiovisuais Vidas Mariñeiras 2018

Persoas no equipo
NOME

APELIDOS

CENTRO

APELIDOS

CENTRO

Docente ao cargo
NOME

Persoa de contacto
NOME

APELIDOS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
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Título provisional

Sinopse (100 palabras máximo) ou vídeo (máximo 5 minutos)
no que apareza o grupo participante, total ou parcialmente, explicando o proxecto.

Adxúntase vídeo por correo electrónico a golfoartabronorte@vidasmarineiras.gal

Motivacións para realizar o proxecto (300 palabras máximo ou vídeo de non máis de 5 minutos)

Adxúntase vídeo por correo electrónico a golfoartabronorte@vidasmarineiras.gal

Dispoñibilidade horaria (outubro/novembro/decembro de 2018)
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Que fragmento, de entre os aloxados na Zona de visionado
de vidasmarineiras.gal, resulta de maior interese para o grupo? [opcional]

Breve xustificación da resposta (máximo 50 palabras)

Ademais da documentación escrita, cada grupo deberá achegar un vídeo sen editar de como máximo 1 minuto ou
entre 3 e 5 fotografías que representen ou describan algún aspecto sobre o que se quere traballar no proxecto. Por
exemplo, se un grupo quere realizar un retrato dunha mariñeira durante o seu labor cotián, o vídeo ou as fotografías
poden ser un breve plano ou tomas da protagonista traballando, na casa, mirando a cámara, etc. Non é preciso que
os vídeos ou fotografías sexan de calidade, nin formal nin técnica, unicamente deben servir ao comité avaliador
para facerse unha idea máis precisa do traballo que quere realizar cada grupo. Recoméndase por tanto que se
rexistren cun móbil ou calquera outro medio lixeiro que non requira de coñecementos técnicos avanzados.

Data e sinatura da persoa que representa ao Centro
Mediante a sinatura no recadro Vostede
acepta o uso dos seus datos persoais para os
fins especificados na política de protección
de datos. No caso de non asinar recoñece
que non acepta esta política e, por tanto, non
poderá ser dado/a de alta no proxecto Vidas
Mariñeiras.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS. Consentimento da persoa interesada
RESPONSABLE
GALP GOLFO
ÁRTABRO NORTE
G70454657
Casa do Pescador.
Rúa do Curro, 33
15630 Miño (A Coruña)
981784417
galpgolfoartabronorte@gmail.com
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FINALIDADES PRINCIPAIS
Participar no programa de formación
audiovisual Vidas Mariñeiras promovido
polo GALP, no marco das actividades de
animación do programa do Fondo Europeo
Marítimo e de Pesca. // Recibir información
por vía telefónica e/ou correo electrónico
sobre os diferentes eventos, fases e resultados do Programa Vidas Mariñeiras // Os
datos persoais serán conservados mentras
non se solicite a súa supresión e durante o
tempo establecido para o cumprimento das
responsabilidades legais.

DESTINATARIOS
Os datos persoais poderanse
ceder á entidade adxudicataria
do Programa Vidas Mariñeiras
para facilitar o procedemento de
presentación, admisión e xestión
dos proxectos que se presenten
en Vidas Mariñeiras.

DEREITOS
A persoa interesada pode, en todo momento, exercitar o seu dereito para revogar o seu
consentimento para o tratamento dos seus
datos, así como solicitar o acceso, rectificación ou supresión, limitación ou a súa portabilidade, remitindo unha comunicación por
escrito ao GALP Golfo Ártabro Norte. Así
mesmo, a persoa interesada tamén poderá
presentar unha reclamación ante a Axencia
Española de Protección de Datos (AEPD)
se non obtén satisfacción no exercicio dos
devanditos dereitos.

