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FESTES DE LA CINTA - PUBILLA

Entitat

Nom de l'entitat CIF

                                                                                  

Emplenar en cas que les dades hagin canviat respecte l'any anterior.

Adreça CP - Població

Adreça electrònica Telèfon

Nom i cognoms del president/a
                                                      

Pubilla

Nom i cognoms
                                                           

NIF/NIE
                              

Data de naixement
                            

Lloc de naixement
                             

Domicili
                                                           

Municipi
                                              

Codi Postal

Adreça electrònica 
                                                           

Telèfon mòbil
                         

Telèfon
                          

Si la pubilla és menor d'edat

Pare, mare o representant legal
                                                              

NIF/NIE
                            

Telèfon mòbil
                             

Documents aportats

Fotografia mida carnet
Fotocòpia NIF/NIE

Signatura pubilla (o representant legal)

Nota:
La participació com a pubilla implica el consentiment de publicar la seva imatge en el programa de Festes, el web 
municipal i altres mitjans gràfics que així ho hagin pactat amb l'Ajuntament de Tortosa.

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les 
dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol·licitud s'incorporaran al fitxer “Gestió de Serveis Municipals” titularitat de l'Ajuntament de Tortosa, 
amb la finalitat de la gestió d'usuaris dels serveis municipals, i al “Registre i gestió administrativa” titularitat de l’Ajuntament de Tortosa, amb la finalitat de  
recollir les dades d’entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. Les dades de caràcter personal que sol·licitem són necessàries per a la gestió de  
la vostra sol·licitud, per la qual cosa cal que empleneu els diferents camps, ja que en cas contrari ens serà impossible atendre degudament la vostra sol·licitud.  
Com a persona interessada podreu exercir gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i, si escau, d'oposició, en els termes establerts per la  
LOPD enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 
Tortosa.

Plaça Espanya, 1 � 43500 Tortosa � T 977 58 58 00 � F 977 58 58 52 � info@tortosa.cat � www.tortosa.cat

FOTO PUBILLA
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