
Exemplar per a l’Ajuntament

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, com a Responsable del Tractament, us informem que les dades personals recollides es 
tractaran amb l’objectiu exclusiu de gestionar i difondre la campanya de comunicació de la Festa jove de Carnaval. Aquest tractament està legitimat pel consentiment inequívoc que ens presta al 
facilitar-nos les seves dades i per l’exercici de les funcions públiques de l’Ajuntament.

Pot exercir de drets dels interessats d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, amb fotocòpia del seu document oficial 
d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica del’Ajuntament 
https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Es presentarà a l’entrada del Ball de Carnaval

Nom activitat  
  Ball de Carnaval
Sr./Sra.  Document identificatiu DNI / NIF
  

FULL DE RESPONSABILITAT D’ACOMPANYAMENT 
A MENORS DE 16 ANYS

Fa constar que es fa càrrec dels menors de 16 anys que assisteixen al ball de carnaval que es fa al poliesportiu 
municipal del Mig, com a acompanyant durant tota l’activitat dins de l’horari de les 23.00 h a les 03.00 h i assumint la 
responsabilitat sobre aquests menors:

Nom i cognoms dels menors     Edat         DNI   

I perquè així consti, signa aquest document.

Població                               Data                                                                           Signatura de l’adult
  Sant Joan Despí

Data activitat

Imprescindible per entrar al 
ball: entrades, DNI i aquest full 
degudament emplenat, que serà 
entregat a l’organització.

FESTA DECARNAVAL



FESTA DECARNAVAL

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, com a Responsable del Tractament, us informem que les dades personals recollides es 
tractaran amb l’objectiu exclusiu de gestionar i difondre la campanya de comunicació de la Festa jove de Carnaval. Aquest tractament està legitimat pel consentiment inequívoc que ens presta al 
facilitar-nos les seves dades i per l’exercici de les funcions públiques de l’Ajuntament.

Pot exercir de drets dels interessats d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, amb fotocòpia del seu document oficial 
d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica del’Ajuntament 
https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Es presentarà a l’entrada del Ball de Carnaval Exemplar per a l’interessat

Nom activitat  
  Ball de Carnaval
Sr./Sra.  Document identificatiu DNI / NIF
  

FULL DE RESPONSABILITAT D’ACOMPANYAMENT 
A MENORS DE 16 ANYS

Fa constar que es fa càrrec dels menors de 16 anys que assisteixen al ball de carnaval que es fa al poliesportiu 
municipal del Mig, com a acompanyant durant tota l’activitat dins de l’horari de les 23.00 h a les 03.00 h i assumint la 
responsabilitat sobre aquests menors:

Nom i cognoms dels menors     Edat         DNI   

I perquè així consti, signa aquest document.

Població                               Data                                                                           Signatura de l’adult
  Sant Joan Despí

Data activitat

Imprescindible per entrar al 
ball: entrades, DNI i aquest full 
degudament emplenat, que serà 
entregat a l’organització.
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