
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Registre municipal d’entitats
i associacions ciutadanes  

Modificació i actualització
de dades i documents

En/Na__________________________________________________________________________________________________ 

amb DNI_________________ en representació de l’Entitat___________________________________________________________ 

amb NIF ____________________________, sol·licita la modificació de dades i documents següents:

REFORMA ESTATUTS 

  Còpia compulsada de la reforma dels estatuts validada pel Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya.

CANVI DE DOMICILI SOCIAL

  Indiqueu-lo: _________________________________________________________________________________________

MODIFICACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

  Data de modificació: ______________________

  Certificat amb noms i cognoms, telèfon, adreça, e-mail, de cadascun dels càrrecs
  (president, secretari, tresorer i altres) de la nova junta directiva.

TELÈFONS DE CONTACTE DE L’ENTITAT

  Indiqueu-los: ________________________________________________________________________________________

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE DE L’ENTITAT

  Indiqueu-lo: _________________________________________________________________________________________

PÀGINA WEB DE L’ENTITAT

  Indiqueu-la: _________________________________________________________________________________________

ALTRES (Indiqueu els canvis i adjunteu els documents que corresponguin)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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