ANNEX II: MODEL JUSTIFICATIU DE LA PLAÇA AL CLUB, ENTITAT O ASSOCIACIÓ.

SOL·LICITANT:
Nom i Llinatges del nin/nina: _____________________________________________________
DNI: _____________________________ Data de naixement: ___________________________
Nom del club o en tat: __________________________________________________________
Esport/ac vitat: _______________________________ Data d’inscripció: __________________
Telèfon de contacte del club, en tat o associació: _____________________________________
Adreça electrònica del club, en tat o associació: ______________________________________
Preu total de la matrícula i quota anual: _________ euros

-

En el cas que la comissió avaluadora consideri que el sol·licitant ha de cobrar l’ajut:

Núm. compte bancari/IBAN: ______________________________________________________
-

En el cas que la comissió avaluadora consideri que es el club el que té dret a cobrar
l’ajut:

Núm. compte bancari/IBAN club, en tat o associació: ___________________________________

Sa Pobla, _____ de _______________ de 2020

(Signatura i segell del club, en tat o associació)

De conformitat amb el que estableix la norma va vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran
incorporades al sistema de tractament tularitat de AJUNTAMENT DE SA POBLA amb CIF P0704400A i domicili social situat a PLAÇA CONSTITUCIO 1
07420, SA POBLA ( ILLES BALEARS), amb la ﬁnalitat de ges onar la seva sol·licitud així com mantenir-los informats sobre els serveis municipals que
puguin ser del seu interès. En compliment amb la norma va vigent, l’AJUNTAMENT DE SA POBLA informa que les dades seran conservades durant
l'estrictament necessari per complir amb la prestació del servei esmentat.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades no seran comunicades.
AJUNTAMENT DE SA POBLA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, per nent, limitada, exacta i
actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE SA POBLA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o
rec ﬁquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la norma va vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rec ﬁcació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consen ment prestat per al tractament de els
mateixos, dirigint la seva pe ció a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic rgpd@sapobla.cat
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
En darrer lloc, AJUNTAMENT DE SA POBLA informa que amb la signatura del present document atorga el consen ment explícit per al tractament de
les dades esmentades anteriorment.

