
40400-005 V2 IMP. MUNICIPAL     

INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNAVAL
DADES PERSONALS
Grup o Entitat Organitzadora

Nom i cognoms del representant (si s’escau) DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

COMPARSA 
Nom artístic

Numero de persones

Persona responsable durant la rua (Noms i cognoms)

Vehicles Tipus de vehicle

Carrossa Mides de la carrossa

Temàtica

SI NO

SI NO

OBSERVACIONS 

RESPONSABLE 
He llegit i accepto les bases del concurs de comparses de la rua de carnaval 2018 

Nom i cognoms de la persona que signa 

BALL A LA PISTA EN CAS DE RESULTAR CARROSSA GUANYADORA
Ball Cançó escollida (Punt 8 Bases: Desenvolupament de la rua i concurs)

SI NO

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de dades s’informa que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades  responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, que seran utilitzades per a la gestió de la sol•licitud que esteu 
realitzant, i no seran cedides a tercers, llevant que sigui necessari per a la prestació del servei sol•licitat de conformitat amb les disposicions 
legals i reglamentàries aplicades en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas .Un cop gestionada la sol•licitud seran 
conservades durant el temps necessari pel compliment de la finalitat del tractament, exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i 
en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes. Així mateix s’informa de 
la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat 
de Protecció de Dades ( dpd.ajpalauplegamans@diba.cat) o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per 
correu convencional a l’adreça següent: plaça de la vila,1-08184 Palau-solità i Plegamans. La participació comporta l’acceptació expressa 
respecte de la captació i difusió per part de l’Ajuntament de la corresponent captació d’imatges de les persones participants.

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre   de 019 Signatura
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