C/ Nou, 19 08540 Centelles
Tel. 938810375. Fax 938812094
a/e centelles@diba.cat
CIF P0806600C

DOCUMENT ACTUALITZACIÓ DE DADES REGISTRE ENTITATS I
ASSOCIACIONS ESPORTIVES DE CENTELLES
DADES DE L’ENTITAT
Nom entitat/associació:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

Correu electrònic:

Nº pòlissa de Responsabilitat:

Nº
Registre
Generalitat:

General

COMPOSICIÓ MEMBRES JUNTA DIRECTIVA
Nom i Cognoms

Càrrec

Telèfon

Associacions

Adreça

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’inclouran en un fitxer automatitzat per
fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
El sotasignat................................................................................ amb DNI................................... autoritzo a l’Ajuntament de Centelles en l’àmbit de les seves competències, a
fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la tramesa d’informació general o específica que pugui se del meu interès.
(signatura)

Nom i Cognoms

Càrrec

Telèfon

Adreça

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’inclouran en un fitxer automatitzat per
fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
El sotasignat................................................................................ amb DNI................................... autoritzo a l’Ajuntament de Centelles en l’àmbit de les seves competències, a
fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la tramesa d’informació general o específica que pugui se del meu interès.
(signatura)

Nom i Cognoms

Càrrec

Telèfon

Adreça

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’inclouran en un fitxer automatitzat per
fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
El sotasignat................................................................................ amb DNI................................... autoritzo a l’Ajuntament de Centelles en l’àmbit de les seves competències, a
fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la tramesa d’informació general o específica que pugui se del meu interès.
(signatura)

PERSONA DE CONTACTE – on s’enviaran les notificacions
Nom i Cognoms

DNI

Correu electrònic

Telèfon

Adreça

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’inclouran en un fitxer automatitzat per
fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
El sotasignat................................................................................ amb DNI................................... autoritzo a l’Ajuntament de Centelles en l’àmbit de les seves competències, a
fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la tramesa d’informació general o específica que pugui se del meu interès.
(signatura)

C/ Nou, 19 08540 Centelles
Tel. 938810375. Fax 938812094
a/e centelles@diba.cat
CIF P0806600C

Nom i Cognoms

DNI

Correu electrònic

Telèfon

Adreça

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’inclouran en un fitxer automatitzat per
fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
El sotasignat................................................................................ amb DNI................................... autoritzo a l’Ajuntament de Centelles en l’àmbit de les seves competències, a
fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la tramesa d’informació general o específica que pugui se del meu interès.
(signatura)

Persones estan vinculades a l’entitat/associació/grup (aproximadament)
Infants (menys de 11 anys)

Nº nens:

Nº nenes:

Joves (12 – 17 anys)

Total:

Nº nois:

Adults (36 – 65 anys)
Nº homes:

Nº dones:

Nº noies:

Total:

Adults (més 65 anys)

Total:

Nº homes:

Nº dones:

Raó de ser de l’activitat –Objectius-:

Joves (18 – 35 anys)

Nº homes:

Nº dones:

Total:

Total residents Centelles:

Total:

Total membres entitat:

Quines activitats es realitzen:

A qui van adreçades les activitats?
Infants (menys de 11 anys)

Joves (12 – 17 anys)

Joves (18 – 35 anys)

Adults (36 – 65 anys)

Adults (més de 65 anys)

Família

Població en general

A quin àmbit i/o temàtica treballa la vostra entitat/associació/grup?
Esports

Cultura

Salut

Comerç

Dona

Gent gran

Cooperació
Veïnal

Educació

Joventut

Infància

Altres: _____________________________

Feu activitats amb altres entitats/associacions/grups del poble? (especifiqueu quines)

Feu activitats amb altres entitats/associacions/grups de fora del poble? (especifiqueu quines)

Observacions i/o comentaris:

C/ Nou, 19 08540 Centelles
Tel. 938810375. Fax 938812094
a/e centelles@diba.cat
CIF P0806600C

AUTORITZACIÓ CESSIÓ DE DADES DE CONTACTE
El

sotasignat.............................................................................................

DNI............................................,

com

a

representant

amb
de

l’entitat................................................................................ autoritzo a l’Ajuntament de
Centelles, en l’àmbit de les seves competències a transmetre, si s’escau, les següents
dades a títol informatiu als ciutadans que així ho demanin:
Nom persona contacte de l’entitat:
Adreça persona contacte de l’entitat*:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
Segell i signatura

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades facilitades s’inclouran en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament
informàtic. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat en el
Registre de l’Ajuntament.
*Aquesta informació serà exclusiva de l’Ajuntament per enviar notificacions.

