LIQUIDACIÓ
Taxa 2on pagament inscripció 30èna edició LLIGA FUTBOL SALA
1. Identificació de l’activitat
Activitat

Lloc de realització

Àrea/Àmbit/Servei organitzador de l’activitat

30èna EDICIÓ LLIGA FUTBOL SALA

PINEDA DE MAR

SERVEI D’ESPORTS

Dies de realització

Horari

Quota inscripció/matrícula (euros)

De 19/10/2019 a 20/06/2020

A determinar

300,00 € (segon pagament)

2. Dades equip participant
Denominació
Nom i cognom de delegat (representant)

NIF

Data límit de pagament

Telèfon

Adreça electrònica

31/12/2019
Adreça

Població

Als efectes previstos als articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics designo l’adreça
electrònica facilitada com a mitjà de comunicació dels actes que se’n derivin de la sol·licitud d’inscripció.
(Signatura)

Pineda de Mar, ____________________

Per a la tramitació de la inscripció en l’activitat sol·licitada serà necessari el pagament
previ de la quota d’inscripció. Aquest document només serà acreditatiu de l’esmentat
pagament si està datat, segellat i autenticat mecànicament o de forma fefaent per
l’entitat
bancària
col·laborada
(Santander-BSCH,
compte
ES35.0049.1577.3721.1014.7877)

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

LIQUIDACIÓ
Taxa 2on pagament inscripció 30èna edició LLIGA FUTBOL SALA
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR,
responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

•

Responsable:
Ajuntament de Pineda de Mar
P0816200J
Plaça Catalunya, 1 – 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
93 767 15 60
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org

•

Finalitat del tractament de les seves dades personals:
Gestió de totes les dades relacionades amb l’organització de la «Lliga de Futbol Sala».

•
•
•

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de
les dades al domicili del responsable, Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Barcelona.

•

Conservació: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat
recollides i de conformitat amb el calendari de conservació d’aquesta administració municipal.

•

Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina web:
https://seu.pinedademar.org

L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

