
El/La sotasignant, com a president/a de l’entitat:

DECLARO:

Que soc coneixedor/a de que les dades següents contingudes en el Registre Municipal d’Entitats, tenen caràcter públic:

Aquestes dades públiques figuraran en el web municipal i en el Portal de dades «Geovalls»

Nom de l’entitat

Categoria classificatòria

Domicili social

Telèfon de l’entitat

Adreça electrònica 

Lloc web (si s’escau)

AUTORITZO

a l’Ajuntament de Valls per a publicar les següents dades:

Nom i cognoms del president/a:

Nom i cognoms persona de contacte

Telèfon de contacte:

Breu descripció dels objectius de l’entitat:

Activitats mes significatives de l’entitat:

Imatge de l’entitat: logotip, segell (en format digital, si s’en disposa)

DATA I SIGNATURA

 de/d’  de

Signat:

NOM I COGNOMS:

Numero de DNI/NIE/Passaport

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ DE PUBLICACIÓ DE LES DADES DE L’EN-
TITAT A LA WEB MUNICIPAL I PORTAL DE DADES «GEOVALLS»

SI NO

SI NO

SI NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO



      PROTECCIÓ DE DADES

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 VALLS facilita la se-

güent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament

Finalitat L’atenció  de les sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de ser--

veis i la gestió de la relació comercial, així com l’enviament d’informacions i ofertes que s’assimilin a la informa-

ció sol·licitada.

Legitimació El tractament de les dades queda legitimimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de –

Valls.

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a 

la portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb

o contactant amb el DPD ( Delegat Protecció de Dades). Tanmateix l’interessat també tindrà dret a presentar 

una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades Les dades seran  conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual 

han estat recollides.

Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls-Delegat protecció dades dpd@valls.cat

mailto:dpd@valls.cat
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