Ajuntament de Freginals

Benvolguts/des:
Un any més, malauradament i contra la nostra voluntat, FreginARTS, la fira d’artesania,
reciclatge i gastronomia de Freginals es veu obligada a modificar el seu funcionament
habitual, degut als efectes de la pandèmia provocada per la Covid-19. Després d’haverho suspès l’any passat, teníem l’esperança de poder celebrar-ho enguany però,
malauradament, ens hem vist obligats a buscar una forma alternativa per evitar
problemàtiques derivades de possibles contagis.
Tot i això no volem deixar la fira deserta un any més. Som conscients que no serà el
mateix, que la fira que tant ens va costar aixecar i que tant èxit ha tingut en les edicions
que s’ha celebrat, no tindrà en aquesta edició el mateix efecte; però no volem passar un
any més sense celebrar-la. La idea és realitzar-ho de forma virtual, intentant que es
mantingui una part de l’essència de la fira física, i on també hi tingueu cabuda vosaltres,
expositors i expositores que heu estat fonamentals per al creixement de FreginARTS.
Per aquest motiu ens posem en contacte amb vosaltres perquè, sense cap compromís,
participeu a la fira virtual. La idea és que ens feu arribar VÍDEOS I/O
FOTOGRAFIES DE LA VOSTRA ACTIVITAT, de com treballeu, de material
divulgatiu i de promoció, i també les vostres dades bàsiques perquè, si alguna persona
interessada vulgui contactar amb vosaltres, tinguin totes les facilitats. Tota la informació
que rebem, la penjarem a les nostres xarxes socials, amb l’objectiu que tingui el màxim
impacte possible, arribant a tot arreu.
Característiques dels vídeos i fotografies:
- Gravació vídeo format horitzontal (pot ser gravat directament amb el telèfon mòbil)
- Durada aproximada del vídeo: 20 segons
- Màxim 5 fotografies
La informació l’heu de fer arribar a la direcció de correu electrònic
eroldan@freginals.altanet.org, adjuntant la informació gràfica i documental que vulgueu
que féssim promoció, juntament amb el document d’autorització de drets d’imatge que
us adjuntem. La data límit per fer-nos arribar aquesta informació és el 21 de maig de
2021. També ens podeu fer qualsevol consulta al mateix correu electrònic.
Desitjant que ens puguem retrobar en breu i que tornem a celebrar la nostra
FreginARTS, rebeu una cordial salutació.
Atentament,

Maria Cinta Garrit Millán
Regidora de Fires
Carrer Major, 11- 43558 Freginals (Tarragona)- Tel. 977572789- aj.freginals@altanet.org
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Annex 1: sol·licitud drets d’imatge
Autorització drets d’imatge: l’Ajuntament de Freginals, en tant que responsable del tractament
de les dades personals de l’interessat/da, l’informa que aquestes dades es tractaran de
conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a
l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a
continuació, la informació del tractament:
Finalitats i legitimació del tractament: enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats
dutes a terme pel Responsable del tractament per fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació
(per consentiment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de
l’Interessat.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per
mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la
custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu consentiment,
tret que sigui obligació legal. L’interessat/da pot autoritzar o no el tractament tot marcant amb
una «x» la casella corresponent de SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment)
per a les següents categories de destinataris en el document adjunt.
Drets que té l’interessat/da: dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés,
rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Pot exercir els seus drets escrivint al correu
aj.freginals@altanet.org o bé en persona a carrer Major, 11 (43558 Freginals, Tarragona).
Autoritzo els següents tractaments:
Publicació en mitjans propis del responsable.
Publicació en mitjans externs al responsable.
L’interessat/da o el seu representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:
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Signatura de l’Interessat/da

Carrer Major, 11- 43558 Freginals (Tarragona)- Tel. 977572789- aj.freginals@altanet.org

