
 
Centre cívic Vilꞏla Urània 

93 706 12 95 
C/ Saragossa, 29 
08006 Barcelona 

informacio@vilaurania.net 
 

(1) Data d’entrada: 
(2) Núm d’ordre assignat: 

 

(1) i (2) Espais reservats per emplenar per part de la Comissió gestora de la ràdio 

Inscripció al projecte de ràdio comunitària de Vilꞏla Urània 
 

Dades d’identificació de la persona que ho solꞏlicita 

 
Primer cognom   Segon cognom   Nom   DNI 

 
 

Dades de contacte 

 
Correu electrònic     Telèfon mòbil 

 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

 
D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que, en tramitar aquest document, consentiu expressament 
que les vostres dades personals, siguin tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar les activitats 
del centre organitzades pel propi Ajuntament i que siguin incloses al fitxer 053, amb Codi Tractament 0195, propietat de 
l'Ajuntament de Barcelona.  
 
L'encarregat del tractament d'aquestes dades és Trànsit Projectes SL, amb NIF B59489351. Tots aquests tractaments es 
legitimen pel vostre consentiment exprés, d'acord amb allò disposat als articles 6 i 9 del Reglament 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.  
 
No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, 
solꞏlicitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació.  
 
Podeu consultar la informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades al lloc web següent: 
http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l'activitat 
indicada a la finalitat.  

 
Amb tot això: 

- Solꞏlicito formar part, amb data d’avui, com a membre del grup d’usuaris del projecte de 
ràdio comunitària de Vilꞏla Urània.  
 

- Faig constar que conec el seu Reglament.  
 

- He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les 
meves dades personals.  
 

- Em comprometo a vetllar perquè es mantingui la confidencialitat de les dades a què tingui 
accés, a no difondre-les ni cedir-les a terceres persones, de conformitat amb el que preveu 
la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 
Barcelona, (data) 

 
Signatura 


	1r cognom: 
	2n cognom: 
	Nom: 
	email: 
	dni: 
	Telf: 
	data: 
	data entrada: 
	num ordre: 


