SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PHONOLAKE
CONCURS DE MÚSICA DE GAVÀ
TD14-010-80

(a omplir per l'Ajuntament)
(a rellenar por el Ayuntamiento)

Any convocatòria

Nom i cognoms de la persona SOL·LICITANT

DNI/ NIE

Telèfon

EN CAS QUE EL SOL·LICITANT SIGUI MENOR EDAT
Nom i cognoms del representant legal (pare/mare o tutor legal)

DNI/NIE

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Adreça electrònica

Adreça postal

Codi postal

Municipi

DADES DEL GRUP O SOLISTA MUSICAL
Nom del grup o solista musical

Estil musical

Breu currículum del grup

Plaça de Jaume Balmes s/n

Tel. 93 263 91 00

ajuntament@gava.cat

Seu electrònica:

08850 Gavà

Fax: 93 263 91 08

www.GavaCiutat.cat

https://eseu.gavaciutat.cat
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Últims concerts 2018-2019

LINK PÀGINA WEB, XARXES SOCIALS, VÍDEOS
Pàgina web

Xarxes socials

Vídeos

Links musicals

NOM DELS MÚSICS I INSTRUMENTS
Músic 1
Nom i cognoms

Instrument

Municipi de residència

Músic 2
Nom i cognoms

Instrument

Municipi de residència

Músic 3
Nom i cognoms

Instrument

Municipi de residència

Músic 4
Nom i cognoms

Instrument

Municipi de residència

Plaça de Jaume Balmes s/n

Tel. 93 263 91 00

ajuntament@gava.cat

Seu electrònica:

08850 Gavà

Fax: 93 263 91 08

www.GavaCiutat.cat

https://eseu.gavaciutat.cat
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Músic 5
Nom i cognoms

Instrument

Municipi de residència

Músic 6
Nom i cognoms

Instrument

Municipi de residència

Desitjo rebre les notificacions, d’aquesta sol·licitud, en l'idioma següent: Deseo recibir las notificaciones, de esta solicitud, en el siguiente idioma:
castellà. castellano.
SOL·LICITUD del mitjà de notificació. SOLICITUD del medio de notificación.
(Omplir-ho només les persones interessades no obligades a rebre notificacions electròniques –persones físiques-). Rellenar sólo por las personas interesadas no obligadas
a recibir notificaciones electrónicas –personas físicas-).
SOL·LICITO, en les notificacions successives. SOLICITO, en las notificaciones sucesivas
ser notificat per mitjans electrònics. ser notificado por medios electrónicos.

ser notificat en paper. ser notificado en papel

CONSULTA i OBTENCIÓ de dades i documents aportats per la persona interessada a qualsevol administració pública. CONSULTA y OBTENCIÓN de datos y
documentos aportados por el ciudadano a cualquier administración pública.
(Es presumeix que autoritzeu la consulta i/o obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament o si la normativa aplicable requereix el consentiment
exprés. –Art. 28.3 Llei 39/2015). (Se presume que la consulta y/o obtención de documentos, es autorizada por usted, sino se opone expresamente o la normativa aplicable
requiere consentimiento expreso. – Art. 28.3 Ley 39/2015).
NO dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de dades i documents que he aportat anteriorment a una administració pública / No
doy el consentimiento para la consulta de datos y documentos que he aportado anteriormente a una administración pública.
(Cas que no us hi hàgiu oposat expressament –no ha marcat la casella anterior-, esteu autoritzant que l’Ajuntament de Gavà pugui consultar i/o obtenir les
dades o els documents que van ser aportats a): (Si no se ha opuesto expresamente – no ha marcado la casilla anterior-, usted está autorizando que el Ayuntamiento de
Gavà pueda consultar y/o obtener los datos o documentos que fueron aportados a):
Administració i òrgan administratiu. Administración y órgano administrativo :
Dia de la presentació i núm. de registre d’entrada.
Día de la presentación y n.º de registro de entrada.

Documents aportats. Documentos aportados:

Plaça de Jaume Balmes s/n

Tel. 93 263 91 00

ajuntament@gava.cat

Seu electrònica:

08850 Gavà

Fax: 93 263 91 08

www.GavaCiutat.cat

https://eseu.gavaciutat.cat
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AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Unificació de la identificació del ciutadà/na. AUTORIZACIÓN para tratar los datos personales para la
finalidad: Unificación de la identificación del ciudadano/na.
Sí
No // Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom,
cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), puguin ser reutilitzades per tractar-les amb la finalitat d’unificar la identificació del
ciutadà/na en tots els tràmits que efectuï amb l’Ajuntament de Gavà. Marcando esta casilla, doy el consentimiento para que mis datos de carácter personal, facilitados
en el presente documento (datos identificativos: nombre, apellidos, representante, dirección postal y electrónica y DNI o documento análogo), puedan ser reutilizadas para
tratarlas con la finalidad de unificar la identificación del ciudadano/a en todos los trámites que realice con el Ayuntamiento de Gavà.
AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Participació ciutadana. AUTORIZACIÓN para tratar los datos personales para la finalidad:
Participación ciudadana
Sí
No // Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom,
cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), es tractin per la finalitat: gestió integral de la participació ciutadana de
l’Ajuntament de Gavà. Marcando esta casilla, doy mi consentimiento para que mis datos de carácter personal, facilitados en el presente documento (datos identificativos:
nombre, apellidos, representante, dirección postal y electrónica y DNI o documento análogo), se traten con la finalidad: gestión integral de la participación ciudadana del
Ayuntamiento de Gavà.
CONSULTA i OBTENCIÓ de documents elaborats per una administració pública.
Es presumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us' hi oposeu expressament o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés –Art. 28.2 Llei
39/2015.
No dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de documents que han estat generats per una administració pública .
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a JOVENTUT
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Finalitat del tractament: Promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic
ajuntament@gava.cat o per correu postal a l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.
Informació addicional ampliada a: Política de protecció de dades a la web: https://eseu.gavaciutat.cat/3protecciodades
El / la sota-signant, declara sota la seva responsabilitat:
Que accepta les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la inscripció.
Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s'ajusten a la realitat i que queden assabentats que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc
a la denegació o revocació dels ajuts.
Que acredita i autoritza a l'Ajuntament de Gavà per a la seva comprovació i en cas de recórrer en falsedat, aquest es reserva el dret d'exercir les accions administratives
corresponents.
D’acord
Signatura de la persona sol·licitant

Gavà,

de

de

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ÒRGAN AL QUAL ES DIRIGEIX I CODI D’IDENTIFICACIÓ.
04 Àmbit de Benestar i Acció Social
Plaça de Jaume Balmes s/n

Tel. 93 263 91 00

ajuntament@gava.cat

Seu electrònica:

08850 Gavà

Fax: 93 263 91 08

www.GavaCiutat.cat

https://eseu.gavaciutat.cat
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