
DADES PER AL FITXER D'ENTITATS DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS I
ASSOCIACIONS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

La sol·licitud d'inscripció ha d'anar acompanyat d'aquest full de recollida de dades. En tot cas,
aquelles entitats que no autoritzin la difusió complerta de les dades, la inscripció al registre
comporta la utilització pública de les que a continuació s'especifiquen com a DADES
PÚBLIQUES amb la qual cosa es podran publicar en els diferents mitjans de comunicació així
com ser facilitades a qualsevol ciutadà o ciutadana que demani la informació (veure article 7
Fitxer d'entitats del Reglament del Registre d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze
del Vallès).. La resta poden ser autoritzades o no. Les no autoritzades queden per a ús intern
de l'àmbit administratiu.

DADES PÚBLIQUES

Nom de l'entitat

Persona de contacte

Telèfon/fax                    E-mail                                                      Web

Activitats i objectius de l'entitat

Categoria Classificatòria



2.  Dades exclusivament d'ús intern administratiu (no es podran fer públiques)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), les persones relacionades en aquest document queden informades que les dades facilitades  seran
incloses en un fitxer automatitzar per a la gestió del Registre d'Entitats. Així mateix s'informa de la
possibilitat d'exercir els  drets   d'accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació  vigent,
mitjançant escrit presentant en el Registre de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

ALTRES DADES

1.  Dades generals (marqueu amb una creu les que autoritzeu per fer públiques)

Domicili social

Domicili a efectes de notificacio

Horari d'atencio al public

Data constitucio de l'associacio

Composició junta directiva

Nom Adreça Telèfon

President

Sots President

Secretari

Tresorer

NIF Núm. inscripció Generalitat

Num. de socis Num. de socis empadronats al municipi
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