Registre d’entrada

SOL.LICITUD D’ADHESIÓ
A LA XARXA PER LA INCLUSIÓ
D’IGUALADA

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica
Missió o activitat principal de l’entitat/empresa. (En cas de persona física breu explicació de la motivació personal)

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment en l’aplicació del què disposa la Llei
39/2015, de 1 d’octubre. Podeu consultar les condicions a : https://www.seu.cat/igualada/notificacions

SOL·LICITO L’ADHESIÓ A LA XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL D’IGUALADA
Signo aquest compromís per a la Inclusió i la Cohesió Social d’Igualada, el qual implica compartir allò que exposa
el Document de Bases del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social.
Expresso la voluntat de formar part de forma lliure de la Xarxa per a la Inclusió Social, i adquireixo els
compromisos de coordinació, planificació i acció conjunta que cada fase exigeixi segons la disposició de l’agent
social que represento, per tal de construir el Pla per a la Inclusió i Cohesió Social d’Igualada

Signatura

Igualada,______ de/d’_________________de 20_______

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris
Exercici de drets dels interessats

Ajuntament d’Igualada.
Atendre i gestionar el dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament.
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Altres administracions competents en la matèria. Persones que accedeixen a dades per aplicació de la publicitat activa.
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic:
atencio.ciutadana@aj-igualada.net o al correu postal a l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: http://ves.cat/em5W
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