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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols amb la finalitat de gestionar els esdeveniments que s'autoritzen a l'Ermita, en base a la Llei 33/2003 del Patrimoni de les adm. Públiques. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades 
podran ser cedides a la Associació d'Amics de l'Ermita. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'ÚS DE L'ERMITA DE SANT ELM
Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  
DNI/NIF/NIE/Passaport: Telèfon:  Mòbil:  
Correu electrònic: Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: 
 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
DNI/NIF/NIE/Passaport:  Telèfon:  Mòbil: 
Correu electrònic: Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Us exposo:

Hora:

Nom i Cognoms:
DNI/NIF/NIE/Passaport:

4. S'adjunta justificant de pagament del model d'autoliquidació de la taxa municipal:
Celebració religiosa a l'Ermita de Sant Elm (interior)
Celebracions a l'exterior de l'Ermita de Sant Elm

3. Data de la celebració:

Nota informativa: 
- En cas d'informació prèvia, caldrà contactar amb l'Associació d'Amics de l'Ermita de Sant Elm, al mòbil 636 115 036 
- En cas de cerimònies religioses, caldrà contactar amb la Parròquia de St. Feliu de Guíxols, al telèfon 972 32 41 71 
  
* 

La data sol·licitada es reservarà de forma provisional. Caldrà restar a l'espera de la confirmació per part de l'Àrea de Secretaria de l'Ajuntament

L'autorització d'ús de l'ermita de Sant Elm per la data sol·licitada.
Davant l'anteriorment exposat, us demano:

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Notificació:

1. Es sol·licita l'autorització d'ús de l'Ermita de Sant Elm, amb motiu de:
Celebració religiosa a l'Ermita de Sant Elm (interior)

Celebracions a l'exterior de l'Ermita de Sant Elm

2. En cas de casament, dades dels nuvis:

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols,

http://ciutada.guixols.cat/dpd

F080
..\MATERIAL\ESCUT.bmp
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar els esdeveniments que s'autoritzen a l'Ermita, en base a la Llei 33/2003 del Patrimoni de les adm. Públiques.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades podran ser cedides a la Associació d'Amics de l'Ermita.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'ÚS DE L'ERMITA DE SANT ELM
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: 
Dades del/la representant
Us exposo:
Exposo
Nom i Cognoms:
DNI/NIF/NIE/Passaport:
4. S'adjunta justificant de pagament del model d'autoliquidació de la taxa municipal:
Motiu
Nota informativa:
- En cas d'informació prèvia, caldrà contactar amb l'Associació d'Amics de l'Ermita de Sant Elm, al mòbil 636 115 036
- En cas de cerimònies religioses, caldrà contactar amb la Parròquia de St. Feliu de Guíxols, al telèfon 972 32 41 71
 
* La data sol·licitada es reservarà de forma provisional. Caldrà restar a l'espera de la confirmació per part de l'Àrea de Secretaria de l'Ajuntament
L'autorització d'ús de l'ermita de Sant Elm per la data sol·licitada.
Sol·licitud
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Demano
Notificació:
Demano
1. Es sol·licita l'autorització d'ús de l'Ermita de Sant Elm, amb motiu de:
Motiu
2. En cas de casament, dades dels nuvis:
Motiu
24/07/2018
Informàtica
Eloy Garcia
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