Àrea de Serveis Personals

DADES DE LA COMPARSA
Nom de la comparsa:
Entitat si s’escau:
Núm. de persones de la comparsa:
Persona representant designada per la comparsa
per exercir de jurat:
Persona de contacte:
Mòbil de contacte:
E-mail de contacte:
Si porteu carrossa o vehicles, quants?
Porteu equip de música?
ALTRES DADES D’INTERÈS
Si teniu dubtes:
a) Podeu trucar o venir personalment al Casal de Joves o a l’Ajuntament de Masquefa.
 Ajuntament de Masquefa:
C/ Major, 93
Telèfon: (93) 772 50 30
Horari: de Dilluns a Divendres de 10’00h a 14’00h / Dilluns i dijous de 17’00 a 19’00h
 Casal de Joves:
C/ Santa Clara 16-22 ( Fàbrica Rogelio Rojo. )
Telèfon (93) 772 85 21
Horari: de Dimarts a Dissabte de 17’00h a 20’00h
b) Podeu enviar un correu electrònic a: joventut@masquefa.net
Podeu consultar la web www.masquefa.cat

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament
per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris. També s’incorporaran al fitxer Comunicació i Publicacions, del que és
responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar les comunicacions i publicacions de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves
funcions.
No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de
Masquefa.
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