
         

 

 

 

Dades personals 

 
□ Declaro que tinc més de 16 anys, requisit necessari per exercir el dret d’accés a la informació pública. 
 
Sol·licito poder portar a terme la següent activitat a l’Espai Emprius 

NOM DE LA PROPOSTA 
 

TIPOLOGIA 
 
 

DATA DE REALITZACIÓ 
 

OBERTA AL PÚBLIC   
                                   Si               No  

DESCRIPCIÓ (podeu acompanyar la petició de dossiers informatius i/o altres documents) 
 
 
 
 
 

HORARI (Marqueu totes les preferències) 
 
□ Opció 1 (dijous de 16:00 a 18:30h)                                  □ Opció 2 (dijous de 18:30 a 21:00h) 
□ Opció 3 (divendres de 09:00 a 11:30h)                           □ Opció 4 (divendres de 11:30 a 14:00h) 
□ Opció 5 (divendres de 16:30 a 18:30h)                           □ Opció 6 (divendres de 18:30 a 21:00h) 
□ Altres dies i/o horaris (especificar): 
 
 

ESPAI QUE NECESSITARIA 
□ Tot l’ espai                       □ Sala Polivalent                     □ Zona despatxos                     □ pati 
 

REQUERIMENTS TÈCNICS I LOGÍSTICS (especifiqueu aquells que podríeu necessitar) 
 
□ Equip de so                                    □ Il·luminació                                  □ projector 
□ Taules (quantes?             )             □ Cadires (quantes?             )         □ tanques  (quantes?             )                
□ escenari 
□ altres (especificar-los): 
 

 

Data:  

(Signatura de la persona sol·licitant) 

 

 

NOM I COGNOMS  

 

DNI/NIF  

EN REPRESENTACIÓ DE  

 

DNI/NIF  

DOMICILI  ADREÇA ELECTRÒNICA  

 

POBLACIÓ  

 

CP  TELÈFON  

 

Base jurídica de tractament  i informació bàsica sobre el tractament de dades personals  

Responsable Ajuntament de Sabadell 

Finalitat Registre, atenció i gestió de les peticions i propostes de realització d’activitats 
susceptibles de ser incloses el programa de dinamització de l’ equipament 
municipal Espai Emprius. 

Exercici de drets 
dels interessats 

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament adreçant-
vos al correu electrònic protecciódades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’ 
Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell 

Informació addicional al revers de la pàgina 

mailto:protecciódades@ajsabadell.cat


Informació addicional sobre el tractament de dades personals 

 

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?  

 

Ajuntament de Sabadell. Pl. Sant Roc, 108201. Sabadell 

Telèfon: 93 745 31 00 Servei d’Atenció Ciutadana: 93 745 31 10 

Adreça electrònica: oficinajove@ajsabadell.cat 

Delegat de Protecció de Dades: dpd@ajsabadell.cat 

 

Amb quina finalitat fem aquest tractament de les vostres dades personals? 

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registrar, atendre i gestionar les 

peticions i propostes de realització d’activitats susceptibles de ser incloses al programa de dinamització de l’equipament 

municipal Espai Emprius, i sensibilitzar i promoure els valors que s’inclouen en l’àmbit de joventut – informació, assessoria, 

oci de qualitat.  

 

Quant de temps conservarem les vostres dades? 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com usuari/a del servei,  pel termini 

que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental així com també mentre la persona interessada no en sol·liciti la 

supressió.  

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? 

La base legal per al tractament de les vostres dades és la prevista a:  és necessari per complir una obligació legal aplicable 

a l’ Ajuntament; és necessari protegir interessos vitals de l’interessat o altre personal física, o per complir una missió 

realitzada en interès públic, o en exercici de poders públics.  

 

A quins destinataris es podran cedir les vostres dades?  

Les dades es podran comunicar a empreses i/o entitats contractades per l’Ajuntament de Sabadell que portin a terme 

activitats de Drets Civils i Gènere però en cap cas les podran cedir a tercers.  

 

Quins són els vostres drets? 

- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sabadell estem tractant dades personals que 
la concerneixin o no. 

- Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, 
sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals 
es van recollir. 

- Limitar el tractament de dades; en determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar 
reclamacions. 

- Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles 
reclamacions. 

- Drets a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i o lectura mecànica i a 
transmetre’ls a un altre responsable, Ajuntament o entitat. 

Com podeu exercir els drets? 

- Mitjançant un escrit adreçat a l’ Ajuntament de Sabadell, a qualsevol de les oficines d’Atenció Ciutadana. 
- Mitjançant els/s formulari/s electrònic/s disponibles a la pàgina web municipal: www.sabadell.cat 

Quines vies de reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant el Delegat 
de Protecció de dades de l’Ajuntament de Sabadell dpd@ajsabadell.cat i/o l’Autoritat de Protecció de dades de Catalunya 
(http://apdcat.gencat.cat/ca/inici). 
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