
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

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

Sol·licitud
Horts Urbans

Dades personals

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________

En representació de (si s’escau) _ _________________________________________________________________________________

amb domicili al carrer _________________________________________________________________________________________

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

Que m'interessa optar a l'adjudicació d'un Hort urbà propietat de l'Ajuntament.
A aquest efectes declaro:

- Que accepto el Plec de condicions aprovat i la normativa del horts vigent.
- Que no disposo a títol de propietari, arrendatari o similar, cap altre parcel·la de conreu.
- Que estic assabentat/da que la inexactitud de les circumstancies declarades
  donarà lloc a la delegació o revocació de la sol·licitud.
- Que són certes totes les dades aportades dels justificants acreditatius.
- Que he presentat una única sol·licitud.

Exposo

L’adjudicació d’un hort urbà.

Sol·licito

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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