Formulari de Suport a iniciatives juvenils del Berguedà

PROJECTE
Sol·licitant:
Títol del projecte:
Categoria: Suport material
Cost total del projecte: (si s'escau)
Breu descripció del projecte:
Observacions:

(si el teu projecte necessita
suport en més d'una categoria)

DETALLS DEL SOL·LICITANT (persona física o jurídica)
Nom del sol·licitant:
DNI/NIF:
Població:

Adreça:
Correu electrònic:

Telèfon:

Representant (en cas d'entitat)
Nom i cognoms:
Nom de l'entitat:
Càrrec:
Correu electrònic:

CIF:
Telèfon:

I perquè així consti signo la present sol·licitud

Signatura

A

,

de

de 20

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia
dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part del Consell Comarcal del Berguedà [P0800015J], que n’és el responsable, com segueix:

Responsable del
tractament:

Finalitat del
tractament:

Consell Comarcal del Berguedà
C/ Barcelona, 49, 3r - 08600 Berga (Barcelona)
Tel. 93 821 35 53 ccbergueda@ccbergueda.cat

Dades de contacte del
delegat de Protecció de
Dades

dpd@ccbergueda.cat
C/ Barcelona, 49, 3r – 08600 Berga
(Barcelona)
Tel. 93 821 35 53

Participació al projecte de suport a iniciatives joves del Berguedà.

Legitimació:

Art. 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, així com la necessitat del tractament de dades per raons d’interès públic essencial i de
salut pública (art. 9.2 g) i) RGPD.

Destinataris:

Es cediran dades a MB PREVENT, excepte consentiment previ del titular, obligació prevista en normativa o interès legítim.

Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte
de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de
Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.bergueda.cat/
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de
conservació:

El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.

