Any

FESTES DE LA CINTA - OFRENA
Entitat
Nom de l'entitat

CIF

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

Adreça

Adreça electrònica

Telèfon

Nom i cognoms del president/a

Ofrena de flors i fruits
Hi participa
- Amb gent a peu

Quantes persones

- Amb vehicles (especificar número):
Turismes

Remolcs

Furgonetes / camions
Motos

Altres

- Amb carros i/o animals

Notes
Us informem que cada entitat ha de portar el seu propi rètol, estendard o cartell
amb el seu nom, no essent facilitat en cap cas per part de l’organització.

Signatura

FORM. FES-005-V1.0
FES-003-V1.0

La participació a l'ofrena i activitats incloses en el programa de Festes de la
Cinta implica el consentiment de publicar la imatge de l'entitat i dels seus
membres en aquests actes al 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.
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