
Fira de Santa Úrsula. 
Fòrum Casteller de Catalunya
Formulari d’actes – Agenda cultural

Títol de l’acte*

Data*      Hora*  

Lloc*   

Adreça  

Organitzador*    NIF*  

Col·laborador/s  

Descripció i observacions* (Sinopsi, intèrprets, aspectes destacats... màxim 200 caràcters)

Gènere  

Accés lliure*     Sí    No      Accés amb entrada*     Sí    No     Preu*  

Web  

Xarxes socials   

Més informació a  

Responsable/s de l’acte* (Nom, cognoms i telèfon de contacte)

Imatge/s (Podeu adjuntar una imatge format .jpg amb 300 dpi de resolució)

*Els camps marcats amb asterisc són indispensables.



Protecció dades

De conformitat  amb el  Reglament  (UE)  2016/679,  de  27 d’abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la
normativa estatal que correspongui, l’Ajuntament de Valls facilita la següent informació bàsica:

  

  Responsable de tractament
 

  Ajuntament de Valls, P-4316300-E, Plaça del Blat, 1, 43800, Valls 
  Delegat de protecció de dades dpd@valls.cat

  

  Finalitat
 

  La gestió i control dels expedients diversos tramitats per la Fundació
  

  Legitimació   El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació  
  aplicable a l’Ajuntament de Valls

  

  Destinataris   No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
  

  Drets   Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, 
  oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint-se 
  la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb el 
  Delegat de protecció de dades. Tanmateix l’interessat també tindrà dret a 
  presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  

  Conservació de les dades   Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a 
  garantir la finalitat per a la qual han estat recollides
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