REGISTRE GENERAL

AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
Tel. 977 826 010 – Fax 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat
Pl. de la Vila, 1 – 43340 MONTBRIÓ DEL CAMP

ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES O DE LLEURE
En/Na
i domicili a
codi postal
telèfon fix
com a representant de

amb DNI/NIF
municipi
telèfon mòbil

adreça electrònica

núm.

amb DNI/NIF

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:
Per SMS:

Per correu electrònic:

Dades de la sol·licitud
Instal·lació municipal:
Data/es cessió:
Entitat:
Activitat:

Hora d’inici:
Nombre de persones assistents:

Hora d’acabament:

Necessitats
Cadires:
Nevera

Taules:
Altres:

El sotasignant es compromet a fer ús del local cedit exclusivament pel motiu que ha estat sol·licitat i deixar-lo o
retornar-lo en perfecte estat i amb les mateixes condicions en què ho ha trobat.
En cas d’extraviar-se algun aparell o component, l’import de la reposició anirà a càrrec del sol·licitant.
D’acord amb el TR de la Llei 42/2010 de mesures sanitàries contra el tabaquisme, el sotasignant es compromet a
donar compliment a la prohibició de fumar que s’estableix en l’article 7. En cas d’incompliment d’aquest article, i pel
cas que l’Ajuntament rebi una sanció d’acord amb l’article 21 del TR de la Llei 42/2010, l’Ajuntament repercutirà
l’import de la sanció al sol·licitant del local, el qual es compromet a satisfer-lo.
Montbrió del Camp,
(signatura)

de/d’

de 20

FORMZ701.02-04/02/2019

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la
persona interessada que les dades facilitades seran objecte de tractament i s’incorporaran, per gestionar la seva sol·licitud,
en el fitxer automatitzat de Registre d’Entrades i Sortides, responsabilitat de l’Ajuntament de Montbrió del Camp.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació,
en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a aquest Ajuntament, amb domicili a la Pl. de la Vila, 1,
o mitjançant l’adreça electrònica protecciodades@montbriodelcamp.cat.

