SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
ALS PREMIS TALENT A LES AULES 2017-18
TD14-037

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

Nom del Centre Educatiu participant

CIF

Nom i cognoms del REPRESENTANT legal

DNI/ NIF/ CIF

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
(Al ser persona jurídica la notificació haurà de ser electrònica).
Adreça de correu electrònic

Telèfon

SOL·LICITEM
Que els projectes empresarials següents siguin considerats com a candidats als Premis Talent a les Aules 2017-18:
Curs / Classe

Plaça de Jaume Balmes s/n
08850 Gavà

Nom del projecte

Tel. 93 263 91 00
Fax: 93 263 91 08

ajuntament@gava.cat
www.GavaCiutat.cat

Seu electrònica:
https://eseu.gavaciutat.cat
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Desitjo rebre les notificacions, d’aquesta sol·licitud, en l'idioma següent:

castellà

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

CONSULTA de dades i documents aportats per la persona interessada a qualsevol administració pública.
(Es presumeix que autoritzeu la consulta de documents, si no us hi oposeu expressament o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés. –Art. 28.3
Llei 39/2015).
NO dono el meu consentiment per a la consulta de dades i documents que he aportat anteriorment a una administració pública
(En cas que no us hi hàgiu oposat expressament –marcant la casella anterior-, esteu autoritzant que l’Ajuntament de Gavà pugui consultar i obtenir els
documents que van ser aportats a):
Administració i òrgan administratiu.

Dia de la presentació i núm. de registre d’entrada.
Documents aportats:

Plaça de Jaume Balmes s/n
08850 Gavà

Tel. 93 263 91 00
Fax: 93 263 91 08

ajuntament@gava.cat
www.GavaCiutat.cat

Seu electrònica:
https://eseu.gavaciutat.cat
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel
Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA del que és responsable l’Ajuntament de
Gavà i seran objecte de tractament per la gestió dels diferents serveis públics municipals per a la formació, l'empresa i l'emprenedoria. No seran cedides a persones físiques
i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a l’Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar les mateixes.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà, OAC, Pl.Jaume Balmes s/n. Tel: 93 263 91 00, adreça electrònica:
ajuntament@gava.cat
Signatura de la persona titular o representant

Gavà,

de

de

ÒRGAN AL QUAL ES DIRIGEIX I CODI D’IDENTIFICACIÓ
2.- Tinent d'alcalde

Plaça de Jaume Balmes s/n
08850 Gavà

Tel. 93 263 91 00
Fax: 93 263 91 08

ajuntament@gava.cat
www.GavaCiutat.cat

Seu electrònica:
https://eseu.gavaciutat.cat
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