SOL·LICITUD
Nom i Cognoms
DNI

Telèfon

Telèfon mòbil

Amb domicili a
Municipi

CP

Correu electrònic

@

Com a (càrrec o funció)

de l’entitat

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS (Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició)
Exposo que

PETICIÓ (concreteu la vostra petició de manera més clara i breu possible)
Demano que

DOCUMENTS APORTATS (Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació)

Desitjo rebre la resposta :

en paper

per correu electrònic a : ______________________________________

Les Franqueses del Vallès, _____d ________________ de 20 ___
Signatura,

(*) Autorització sobre el tractament de dades personals (RGPD) al dors d’aquesta sol·licitud.

Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès
Zona Esportiva Municipal, s/n 08520 Les Franqueses del Vallès –BarcelonaTel. 93 846 70 83 - Fax 93 846 78 36 / www.lesfranqueses.cat/temes-l/esports /esports@lesfranqueses.cat

(*) Si autoritzo, lliure i expressament, que les meves dades personals siguin tractades amb l’única finalitat
.......................................................................................................... Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel que es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) us informem que les dades de caràcter
personal que ens heu facilitat lliure i expressament seran tractades amb l´única finalitat de gestionar els serveis
públics municipals del PME, en l’àmbit de les seves funcions. No seran cedides a persones físiques ni jurídiques
públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix us informem que podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes,núm.2 o al correu electrònic secretaria@lesfranqueses.cat i també davant del
Patronat Municipal d’Esports, Zona Esportiva Municipal s/n o al correu esports@lesfranqueses.cat.

Signatura,
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