ANEXO DE SOLICITUDEE DE EXPOSIC
CIÓN NO C.C
C. LUSTRES R
RIVAS DE RIV
VEIRA
d solicitude do Concello
o de Riveira)
(a adxxuntar á insttancia xeral de
DATO
OS PERSOAISS DA PERSOA
A SOLICITAN
NTE (artista, comisariado da mostra
m
ou outro
o):
NOME E APELIDOS:

DN
NI:

ENDEREZO:

TEELÉFONOS:

CORR
REO ELECTRÓN
NICO:

EN NOME DE:
D

TÍTULLO DA MOSTTRA:
NÚM
MERO DE OBR
RAS, TÍTULO
OS E MEDIDA
AS DAS OBRA
AS QUE COM
MPORÁN A M
MOSTRA, TÉC
CNICA
DE CA
ADA UNHA (ADXUNTAR ALG
GUNHA IMAXE SE NON SE PODEN ACHEGAR TODAS AS FOTTOGRAFÍAS):
MATERIAIS DAS OBRAS
O
E SISTEMA DE EX
XPOSICIÓN (ccolgadas, en peeana, en vitrina,, etc):

VE BIOGRAFÍÍA DA ARTISTA OU AUTO
ORES DAS OBRAS
O
OU DA COLECCIÓ
ÓN (cando emppezou a
BREV
afeccio
onarse ao artee, como empezzou, tendenciass que segue, artistas
a
que lle sirven de refeerencia, etc; caalquera
cousa que queira ressaltar da súa obra
o
e curriculo
o artístico do artista ou coleccción –lugares d
donde estivo exposta,
os obtidos, notas de prensa e referencias…‐):
premio

DATA
AS QUE PREFFIRE PARA A MOSTRA E TEMPO DE EXPOSICIÓN
N ASÍ COMO DÍA DA SEM
MANA
PREFERIDO PARA
A O ACTO INA
AUGURAL:
ACIÓN APRO
OXIMADA DEE MONTAXE E DESMONT
TAXE:
DURA
NECEESIDADES QU
UE SOLICITA DO CONCELLLO DE RIVEIRA (cartelería e difusión, elem
mentos de mon
ntaxe,
etc):

O abaixo asin
nante declarra baixo xuraamento que
e ten a capaccidade para rrepresentar a
collección ou posee a autorría das obrass que propón para a exp
posición asum
mindo calqu
uera
ressponsabilidade legal derivada da solicitude en caanto a dereittos intelectu
uais ou outro
os e
autorizza ao Concelllo de Riveiraa a exhibir ass mesmas naas súas instaalacións.
En _____
_________, a ____ de ________, de 201__.
2

Assdo._____________________________
_________________________
Nota:: Unha vez cub
berta esta info
ormación deb
berá realizar a solicitude dee exposición, a través de insstancia
xeral dirixida ao Alcalde e preseentala no Rexistro do Conce
ello ou no CC Lustres Rivass (ten a posibiilidade
de en
nviala por corrreo a culturaaefestexos@rriveira.com á atención de Unai González‐Programad
dor de
Expossicións solicitaando e autorizzando que sexxamos nós que
en a rexistrem
mos).
Docum
mentos a adxxuntar coa so
olicitude: Foto
ocopia do DNII do solicitantte, imaxes dass obras en papel ou
medio
o dixital, e calquera outro documento
d
qu
ue vostede considere (recortes de prensaa, etc).
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE RIVEIRA, con dirección en PRAZA DO
CONCELLO, S/N, 15960 - RIVEIRA (A CORUÑA); lopd@riveira.com. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE RIVEIRA é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá
contactar en lopd@riveira.com. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede
dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en
calquera momento. Para elo, CONCELLO DE RIVEIRA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@riveira.com.

