FITXA DE DADES I AUTORITZACIÓ PER PUBLICAR-LES
GUIA D’ENTITATS 2008
1. DADES DE L’ENTITAT
NOM DE L’ENTITAT
OBJECTIU FUNDACIONAL
(descripció general de l’activitat de l’entitat, que no excedeixi de 50 paraules)

PERSONA DE
CONTACTE

PRESIDENT/A1
ADREÇA DE LA SEU SOCIAL*

ADREÇA DE CONTACTE

( domicili on es dessitja rebre la correspondència)

TELÈFON
SEU SOCIAL*

TELÈFON DE
CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC
PÀGINA WEB
*

LOGOTIP DE L’ENTITAT: poseu el segell de l’entitat o
bé, adjunteu-lo en un full a part. També ens el
podeu entregar en suport digital (disquet, cd, ...) o
bé, per correu electrònic a susanamg@bdv.cat

Logotip de l’Entitat*

També, demanem que ens feu arribar una
fotografia d’una activitat realitzada per la vostra
associació per tal de publicar-la a la Guia
d’Entitats 2008.

2. AUTORITZACIÓ
Autoritzo l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les
dades personals facilitades en el present formulari, així com per incloure aquestes al portal d’entitats,
la guia d’entitats, i ,en el seu cas, als mitjans de comunicació municipals, i també per la tramesa
d’informació general o específica que pugui ser d’interès per a l’entitat.
President/a de l’entitat
DNI:

1

Secretari/ secretària de l’entitat
DNI:

Recordem que les modificacions sobre el o la president, presidenta i adreça de la seu social, s’han de notificar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, per tal de mantenir el Registre Municipal d’Associacions actualitzat.

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, L’Ajuntament de Barberà del Vallès, l’informa que, mitjançant la cumplimentació del formulari,
aquestes dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer d’aquest Ajuntament, amb l'únic fi
de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, enviar-li informació i publicitat sobre temes relacionats amb
l’associacionisme, la ciutadania i d’altres d’interés general de Barberà del Vallès, i es compromet a no facilitar a
tercers la informació continguda en aquest fitxer.
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancellació i oposició de les
seves dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer que els tracta, l’Ajuntament de Barberà del
Vallès, amb domicili en Av. Generalitat, 70 de Barberà del Vallès, província de Barcelona (Espanya). Podrà exercir
els drets abans esmentats a través d’instància, sollicitant modificació o cancellació de dades, a qualsevol dels
registres municipals de Barberà del Vallès.
Barberà del Vallès, 27 de novembre de 2007.

