Sollicitud d’alta o modificació
de dades a la Guia d’Entitats
□ Sollicitud d’alta

□ Modificació de dades

Registre d’entrada

1. Dades de l’Entitat
Nom de l’entitat

CIF

Domicili social (1)

Núm.

Pis

Porta

Adreça de contacte (domicili on es desitja rebre la correspondència)

Núm.

Pis

Porta

Municipi / Província

Codi postal

Telèfon seu social

Pàgina web

Telèfon de contacte

Adreça de correu electrònic

Càrrecs directius

(1)

President/a

DNI / NIE

Secretari/ària

DNI / NIE

Persona de contacte

DNI / NIE

Recordem que els possibles canvis dels càrrecs directius i de l’adreça de la seu social, s’hauran de notificar a la Secretaría municipal en
sollicitud apart, per tal d’actualitzar el Registre Municipal d’Associacions i Entitats.

(1)

Objectiu Fundacional
(Descripció general de l’activitat de l’Entitat, que no excedeixi de 50 paraules)

(b)Logotip de l’Entitat: poseu el segell de l’entitat o bé, adjunteu-lo en un full a part.
També el podeu entregar en suport digital (disquet, CD...) o bé, per correu electrònic a
participacio@bdv.cat.
Es necessari que ens feu arribar una fotografia d’una activitat realitzada per la vostra
associació per tal de publicar-la a la Guia d’Entitats.
Logotip de l’Entitat (b)

2. Autorització
Autoritzo/em a 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.
Barberà del Vallès, _______ de_______________ de 20___
El President/La Presidenta de l’Entitat

El Secretari/La Secretària de l’Entitat

Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en el fitxer automatitzat del Registre General de documents de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i que poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers
automatitzats municipals per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.

