Ajuntament de Banyoles
Àrea de Serveis a les Persones
JOVENTUT

FITXA DE RECOLLIDA/PRÉSTEC DE MATERIAL

Entitat/Associació/Àrea que demana el material:

CIF/NIF:
Adreça:
Correu electrònic:

Activitat que es vol realitzar:

Dia de recollida (dilluns a divendres 11h a 13h i de 17h a 20h):

Dia i hora de l’activitat:

Dia de tornada (dilluns a divendres 11h a 13h i de 17h a 20h):

Parc Pompeu Fabra i Poch, 1
17820 – Banyoles (Girona)
correu-e: joventut@ajbanyoles.org

Telèfon: 972 58.32.11
17820 – Banyoles

Administració i contacte:
Pg. Indústria, 25
Fax: 972.58.05.59

Telèfon: 972 58.18.48/57.00.50

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Serveis a les Persones
JOVENTUT

Persona responsable
Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:

Telèfon:
Correu electrònic:
La cessió/préstec del material sol·licitat es farà segons el Protocol d’ús del material i infraestructura
de l’Àrea de Joventut. La firma d’aquest document suposa l’acceptació d’aquesta normativa que
regula la utilització, per temps limitat, del material de l’Àrea de Joventut que l’Ajuntament de
Banyoles posa a disposició de les entitats i associacions sense ànim de lucre

Banyoles,

Signat,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: deixar constància d’entrades i sortides dels documents, identificació de les persones remitents o destinatàries, còmput de terminis
a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la
limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Banyoles.
Trobareu més informació a la web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles
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