(dades registre)

SOL·LICITUD

CESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
I TROFEUS FESTA MAJOR 2019

1. Dades d'identificació de l'entitat
Nom de l'entitat:
2. Dades del/de la sol·licitant
Nom:

Cognoms:

DNI:

Càrrec:

3. Instal·lacions que sol·licita
Complex esportiu Can Salvi:
Camp de futbol 11/hoquei
Camp de futbol

7

Complex esportiu L’11:
Poliesportiu
Pista poliesportiva semi coberta
Pista poliesportiva descoberta
Altres:
Poliesportiu Josep Pla
Circuit de BMX
Camp de Tir amb Arc
Sala tennis taula
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4. Activitat Festa Major.

5. Trofeus Festa Major 2019.( indiqueu gravació, categories,
classificació, etc.)

7. Declaració responsable
El/la sotasignat
En qualitat de (càrrec que ocupa)
de l'entitat

o en nom propi,

sol·licita la cessió de les instal·lacions esportives municipals,
per a les activitats especificades abans, assumeix totes les
responsabilitats que puguin derivar de la seva realització, es
compromet a:
- Fer constar en tots els impresos o mitjans de difusió que es
facin amb motiu de l'activitat subvencionada, o en qualsevol
altre mitjà de difusió, la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca/ Esportssab, amb el seu logotip corresponent.
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- A fer complir a tots els membres de l’entitat la normativa de
les instal·lacions esportives municipals.
- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per aquest Ajuntament/Esportssab.

Sant Andreu de la Barca

, d

2019.

CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Art.28 de la Llei

39/2015, d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de les
administracions publiques)
Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a efectuar consulta de les
dades i antecedents que constin en fitxers d’altres administracions Públiques,
per tal de comprovar que es compleixen les condicions requerides per accedir a
l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les fins a l’extinció de la seva
vigència.
En cas de que no autoritzeu, marqueu la casella.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informació important
Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal

És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què?
Perquè l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les sol·licituds que es formulin a l’Administració hauran de
contenir les dades que s’assenyalen al formulari.

Quin tractament rebran les vostres dades personals?
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter
confidencial, en els fitxers creats per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la finalitat de
poder tramitar la vostra sol·licitud.
Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment inequívoc
llevat de la utilització que pugui fer-ne l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per enviar-vos
informació oficial o d’interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins de les funcions de
l’Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol supòsit previst a la normativa vigent.

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat?
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al
consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, al
Registre General de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
En cas que, per a la tramitació de la vostra sol·licitud, calguin dades o antecedents que es trobin en
fitxers de titularitat d’altres administracions públiques, podeu autoritzar-nos directament per
l’accés a aquests fitxers, i estalviar-vos d’aquesta manera el tràmit.
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