Centre cívic Vil·la Urània
C/ Saragossa, 29
08006 Barcelona
93 706 12 95
informacio@vilaurania.net

SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ESPAIS Centre cívic Vil·la Urània
Dades sobre l’entitat/grup/empresa sol·licitant
Entitat/persona:
NIF:

Adreça:

Població:

CP:

Telèfons:

E-mail:

Web:

Dades de la persona responsable de l’activitat
Nom i cognoms:

DNI:

Telèfon de contacte:

E-mail:

Dades sobre l’activitat
Títol de l’acte/activitat:
Tipus d’activitat (assaig, reunió, xerrada…):
Previsió d’assistents:

Tipus d’acte (obert, tancat, pagament…):

Descripció (en què consisteix?):

- Data/es de realització (quan siguin dies puntuals)
Data

Hora d’inici

Hora final

- Període de realització (per cessions periòdiques)
Data d’inici:
Data final:
Dia de la setmana que es repeteix:
Horari:

Observacions

Centre cívic Vil·la Urània
C/ Saragossa, 29
08006 Barcelona
93 706 12 95
informacio@vilaurania.net

Espai sol·licitat i necessitats (marqueu amb una X)
Sala d’Actes (80pax)

Sala Polivalent (25pax)

Aula/Taller (15pax)

Cuina

Observacions:
- Material de suport necessari
Equip de so

Micros (especificar número:)

Pissarra

Projector

PC

Altres:
- Serveis de suport necessari
Consergeria

Tècnic de so

Neteja

Altres:

He llegit i accepto la normativa de cessió d’espais

Signatura (nom i cognoms)

Barcelona,

de

de 20

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 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, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i
sol·licitar-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.

