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F0095.3
Informació sobre les vostres dades personals:
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us proporcionem informació que heu de conèixer amb relació a l’ús de les dades personals que us sol·licitem en aquest formulari.Us recordem que, per gestionar aquesta sol·licitud, ens heu de proporcionar tota la informació assenyalada com a obligatòria i que les dades s’incorporaran al fitxer identificat. Teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent.
Responsable del fitxer:
Ajuntament de Badalona
Adreça:
Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Identificació del fitxer:
Organs de participació ciutadana
Finalitat del fitxer:
Coordinar, impulsar i gestionar l'activitat dels consells de ciutat i órgans de participació ciutadana.
Cessions previstes:
No es preveuen
Exercici de drets:
Servei d’Atenció al Ciutadà  Registre General  Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
REPRESENTANTS DEL CENTRE EN EL CONSELL DELS INFANTS DE BADALONA
INCORPORACIÓ DELS CENTRES 
Nom i cognoms
Nivell
Grup
La persona referent del centre, en relació al CIB, és
com a
Representant · Nom i cognoms
Adreça electrònica
Comunico que el nostre centre vol formar part del Consell dels Infants de Badalona (CIB)
Nom i cognoms
Representant · Nom i cognoms
situat al carrer
com a
Núm.
Representant · Nom i cognoms
del centre escolar / socioeducatiu / de lleure
Representant · Nom i cognoms
Adreça electrònica
Representant · Nom i cognoms
Telèfon
Signatura de la persona interessada
Nom i cognoms del/la  substitut/a (si cal)
CURS:
EN EL CONSELL DELS INFANTS DE BADALONA
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	CódigoBarrasCódigoQR1: 
	Grup: 
	Nom i cognoms: 
	com a: 
	del centre escolar / centre de lleure: 
	any: 20
	mes: 
	dia del mes: 
	Espai de signatura per l'interessat o tutor legal: 



