
ÀREA D’ATENCIÓ A LES ENTITATS Codi: FR-EN-01

SOL·LICITUD D’ESPAIS I EQUIPAMENTS
Rev: 09-GEN-21

Pàg.: 1 de 1

1. DADES PERSONALS

Entitat sol·licitant CIF:

Domicili:

Població Codi Postal:

Telèfon: Correu electrònic:

Persona que realitza la sol·licitud: Telèfon de contacte:

2. EXPOSICIÓ DELS FETS

3. SOL·LICITUD

Vallsgenera podrà modificar l’espai aprovat en funció de les necessitats dels serveis de l’entitat

PERÍODE DE L’ACTIVITAT HORARI DE L’ACTIVITAT PREVISIÓ NÚM. PERSONES
(Data d’inici i data de finalització) (Hora d’inici i hora de finalització) (En cas que se sol·liciti l’ús d’espais)

* No emplenar les zones ombrejades

Data: Entrada núm.:

Valls a

Signatura

ConformeAutoritza,

Àrea Administració

Àgata Prats

Gerent Vallsgenera

4. ESPAI RESERVAT (a omplir per l’aux. Administratiu de recepció)

5. ESPAI RESERVAT (a omplir per l’aux. Administratiu de recepció)

SI NO

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pel present autoritza a que les dades personals facilitades 
siguin incorporades en Fitxer denominat “usuaris” responsabilitat de VALLS GENERA, CIF: P9316304F. La finalitat d’aquest 
tractament és la de poder gestionar la seva sol·licitud o petició. Aquestes dades no seran cedides a tercers i seran conservades 
fins a la resolució de la seva petició o la seva sol·licitud.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la 
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se 
a VALLS GENERA a la direcció Crta. Del pla, 37 Valls 43800 (Tarragona) o en vallsgenera@valls.cat. S’informa que també 
pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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