Esborrar formulari

Document editable per pantalla

Imprimir formulari

Espai reservat per al Registre d’Entrada
Model C3X184A

TRÀMIT: Modifcació i actualització de dades d'una entitat inscrita al Registre
Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès

SOL·LICITUD
1.DADES PERSONALS
Nom i cognoms
NIF/NIE/Passaport:
En representació de
Domicili (carrer, núm., pis, porta)
Població

Codi Postal

Telèfon

E-mail

Fax

2. SOL·LICITO
La modificació de les dades i/o documentació de l'entitat
inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès, número
RAE/
l'apartat següent.

aportant a l'efecte la documentació requerida que es relaciona a

3. DOCUMENTACIÓ
Estatuts de l'entitat (còpia)
Dades del Fitxer d'Entitats (omplir únicament aquelles que s'hagin d'actualitzar)
Acta elecció nova Junta
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Com a màxim representant d'aquesta entitat, certifico sota la meva responsabilitat
la certesa de les dades presentades a la documentació,
Firma i segell de l'entitat,

President,

de

Sant Quirze del Vallès,

de

* El registre Municipal d'Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès es regula mitjançant
el Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del
Vallès. Com a tal les entitats inscrites al registres es regularan pel mateix. A tal efecte seran
coneixedores dels drets i obligacions que es recull a la normativa.
Dono el meu consentiment:
Per reutilitzar els documents aportats, amb la finalitat de donar compliment al dret dels ciutadans a no aportar els
documents que obren en poder de les administracions públiques.
Per consultar les dades necessàries d’altres administracions per la resolució d’aquest tràmit admeses al Catàleg de Dades
Interoperables.
A rebre notificacions i comunicacions electròniques a l’adreça electrònica facilitada per aquest procediment.
L’acceptació expressa dels consentiments de reutilització de documents, interoperabilitat de dades i notificacions electròniques
es detalla i es pot consultar a l’apartat de la seu electrònica de l’Ajuntament: www.santquirzevalles.cat/consentiments

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
identificatives de la vostra sol·licitud s'inclouran en el fitxer denominat " Registre Associacions i Entitats ", amb la finalitat de registrar
les dades de les entitats i associacions inscrites al RMAEC de Sant Quirze del Vallès. Només es cedeixen les dades que l’entitat té
marcades com a públiques als particulars i al web i autoritza expressament la seva cessió en el formulari signat de recollida de
dades. Així mateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant registre presencial/electrònic a
l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08192 Sant Quirze del Vallès. www.santquirzevalles.cat).

Plaça de la Vila, 1
Tel. 937216800

08192 Sant Quirze del Vallès

Fax 937212177

NIF P0823800H

oac@santquirzevalles.cat

www.santquirzevalles.cat
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