RESERVA INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I ESCOLARS
MUNICIPALS

Pàg.1

PROGRAMA FOMENT DE L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR

ÀREA GESTORA: Esports
Curs Escolar

SOL·LICITUD DE RESERVA PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I EDUCATIVES MUNICIPALS
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom o raó social:

NIF:

Domicili social:

Núm:

Localitat:

Província:

Telèfon:

Pta:
CP:

Correu-e:
DNI:

Representant:
Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Títol de representació, si és el cas:
SOL·LICITE
La utilització de la següent instal·lació esportiva i/o educativa, de manera que es compromet a complir
la normativa reguladora de l’esport escolar.
Centres esportius i/o educatius de preferència
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Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Espais sol·licitats:

Activitat a realitzar:

DOCUMENTS QUE S’APORTEN

Sagunt, a

de

EL/LA PRESIDENT/A

de

Signat:

Abans de la signatura del document llija la informació sobre protecció de dades que es troba
recollida en la pàgina 3.
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CLÀUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES:
Les dades per Vosté facilitats seran tractats per l'Ajuntament de Sagunt, en qualitat de Responsable
de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa de la subvenció per al Programa foment
de l'esport en edat escolar i participació en jocs esportius.

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics
o competències conferits o, si escau, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que puga ser requerit, a l'efecte de fiscalització
de comptes públics, per l'autoritat pública competent. No obstant això, les dades podran ser conservades, si
escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats
estadístiques.
Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a
les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els
supòsits previstos, segons Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A
aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada del Ajuntament: C/Autonomia, 2.
CP: 46500 Sagunt (València) o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@aytosagunto.es.
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en
cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas
que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite
la representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar
una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

