PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000
ENTITAT DECLARA D’INTERÈS CULTURAL PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Nom de l’entitat:
Adreça:
Codi postal:
Comarca:
Data activitat:
Telèfon:
Correu electrònic:

Població:
Província:
Responsable:
Mòbil:

Sol·licitem a l’AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA: (marcar amb una X)

X

IMATGERIA SOL·LICITADA

QUOTA

Tota la imatgeria

150€

Gegants i gegantons

100€

Gegants i capgrossos

150€

Capgrossos i gegantons

100€

Gegants

100€

Gegantons

75€

Capgrossos

75€

TRANSPORT

MOTIU DE LA SOL·LICITUD (resumit)

D’acord amb les
colles Ciutat
Gegantera i
Trobada Nacional

•

Per poder gaudir de la imatgeria de l’ACGC cal pactar un TORNAVISITA amb les colles que tenen en custòdia la
imatgeria. En cas de no arribar a cap acord amb la data caldrà abonar les despeses de transport a les colles de
Ciutat Gegantera i Trobada Nacional.

•

15 dies abans de la trobada, cal haver ingressat la quota al compte de l’ACGC per poder gaudir de la imatgeria.

•

La imatgeria fa sortides limitades, per aquest motiu la Junta Directiva decidirà en votació les sortides que
realitzaran, tenint en compte les sol·licituds de l’any.

•

Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada amb una carta de petició explicant per quins motius es fa aquesta
petició.

C/ Anselm Clavé, 3 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT Tel.: 936858000 ext. 1755
agrupacio@gegants.cat www.gegants.cat

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades als registres
d’activitat de tractament de a LA FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA (L’AGRUPACIÓ)
amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.
El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitarnos per a la correcta prestació del servei, incloses les dades especialment sensibles. L’AGRUPACIÓ es compromet a
tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, de manera lícita, lleial, transparent i adequada.
Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament els encàrrecs
que pugui realitzar-nos.
En cas d’autoritzar-nos, les seves dades podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades
amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès. (*)
Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu basat en el tractament citat anteriorment, i no seran
comunicades a tercers a excepció que existeixi una obligació legal.
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació al tractament i dret a no ser
objecte de decisions individualitzades que contempla la normativa aplicable, pot dirigir-se mitjançant comunicació
escrita a L’AGRUPACIÓ, carrer Anselm Clavé núm. 3 de Sant Feliu de Llobregat, Ref. Protecció de dades, o bé per
correu electrònic a agrupacio@gegants.cat.
En el cas que consideri que el tractament no s’ajusti a al marc legal actualment vigent, podrà presentar una reclamació
davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de la seva pàgina web:
www.aepd.es.

Desitjo rebre informacions relacionades amb les activitats i serveis de a LA FEDERACIÓ
AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA
No Desitjo rebre informacions relacionades amb les activitats i serveis de a LA
FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA

Data:

Signatura

Segell de l’entitat
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