
SOL·LICITUD D’ÚS/RENOVACIÓ ÚS DE L’HOTEL D’ENTITATS 
COM A USUARI RESIDENT

Dades de la persona sol·licitant

Dades de l'Entitat, Associació o Secció

EXPOSO que

represento a l'entitat, associació o secció actuant com a:

SOL·LICITO:

d’acord amb el que indica el Reglament regulador de l’ús de l’equipament municipal Hotel d’Entitats:

Montornès del Vallès,  de / d'  de 

(Signatura)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · TEL.93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat

Nom i cognoms DNI/NIE

Nom entitat, associació o secció

Domicili

Localitat CP

Telèfon

Domicili

Localitat CP

Adreça electrònica Telèfon

President/a Vicepresident/a Secretari/a Tresorer/a

CIF/NIF

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Núm. d'inscripció en el Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Sol·licitar l'ús de l'Hotel d'Entitats com a usuari resident

Renovar  l'ús de l'Hotel d'Entitats com a usuari resident

Necessitats materials a l'equipament (despatx, armari, bústia...)

http://www.montornes.cat/


Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament Ajuntament de Montornès del Vallès
Avda. De la Llibertat, 2. 08170-Montornès del Vallès. Telèfon 935721170
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD Ens Locals.
dpd.ajmontornes@diba.cat

Àmbit del tractament Registres Municipals

Base jurídica - Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
- Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitat del tractament Gestió del Registre d'Entitats Municipals

Comunicació de les vostres dades a tercers Les vostres dades es podran cedir a altres Administracions públiques

Transferències internacionals de les vostres
dades

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals

Termini previst de conservació de les dades Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió
nacional d’accés, avaluació i tria documental i segons la normativa aplicable

Exercici de drets Podreu exercitar els drets de ser informat, d'accés, de rectificació, de supressió (dret a l'oblit) , d'oposició i a la
limitació del tractament com s’indica a Política de Protecció de dades personals de l'Ajuntament de Montornès
del Vallès
Per exercitar els drets haureu de presentar la instància específica per cadascun dels supòsit o be la instància
genèrica, per mitjà de la seu electrònica  o presencialment o per correu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i caldrà
que acrediteu la vostra identitat.
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l'
Autoritat catalana de protecció de dades

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · TEL.93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat

http://www.montornes.cat/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/pagina-tramits
http://www.montornes.cat/utilitats/proteccio-de-dades-personals
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