Ajuntament de Llançà

www.llanca.cat

Av. Europa, 37
17490 Llançà
Tel. 972 38 01 81
llanca@llanca.cat
www.llanca.cat

Borsa d’entitats on-line pàgina web municipal
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

ENTITAT O ASSOCIACIÓ
NOM

CIF

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

REGISTRE PÚBLIC INSCRIPCIÓ

DATA INSCRIPCIÓ GENERALITAT

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

EXPOSA:
Que les dades abans esmentades són verídiques.
Acceptem també que en la borsa d’entitats es publiqui la següent informació:
Nom president/a entitat

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Breu descripció de l’entitat (adjunto descripció)
Que la nostra entitat / associació disposa de pàgina web pròpia (Facebook, Instagram...).
Aquesta és:
Que volem que la nostra pàgina web pugui ser enllaçada en un bànner destinat a la informació sobre les entitats del
municipi.
Que en contraprestació, a la nostra pàgina web inclourem un enllaç d’accés al web www.llanca.cat
EXPOSA:
La publicació de la informació abans esmentada, així com la inscripció de l’enllaç d’accés a la pàgina web (Facebook,
Instagram...), de la nostra entitat / associació a la Borsa d’Entitats on-line a la pàgina web de l’Ajuntament de Llançà.

Llançà,		

de		

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.

