
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES - Responsable del Tractament. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Adreça postal: Carrer Josep Prats, 2  08901 
L’Hospitalet de Llobregat. Telèfon: 93 402 94 00. Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari 
per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès 
públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Finalitat del tractament: Organització, informació i gestió d’activitats.Conservació de les dades: 
Les seves dades personals per a la realització d’aquest tractament es conservaran fins que vostè s'oposi a aquest tipus de tractament, la qual cosa pot fer en qualsevol 
moment. Exercici de drets. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, 
davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10. Planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet de Llobregat i mòbils). Procedència de les 
dades personals: Directament de les persones interessades o dels seus tutors legals. Categories de dades objecte de tractament: Noms i cognoms, adreça postal i de correu 
electrònic, telèfons, DNI, data de naixement.
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Sol·licitud d’ús
Dades del promotor-organitzador

Nom i cognoms  Associació       Empresa       Administració

 Altres

NIF Departament/Secció Seu social Núm. Registre Municipal d’Entitats de L’Hospitalet

Web corporativa Telèfon corporatiu

Responsable (nom i càrrec) Persona de contacte (nom, telèfon i adreça electrònica)

Activitat

Títol Lliure concurrència     
  Sí       No

Nova implantació

 Sí       No      Data d’inici:

Descripció Objectiu

Nom i cognoms del dinamitzador DNI

Perfil professional i/o formatiu Adreça electrònica Telèfon

Requeriments d’espai i tècnics

 Aula       Plató       Estudi de so       Sala d’actes       Número d’ordinadors _____       Pantalla de projecció _____       Megafonia-microfonia _____       

Programari Altres

Usuaris

Nombre d’inscrits Màxim/mínim Franja d’edat Perfil professional i/o formatiu Perfil social

Programació

Data d’inici preferent Data de finalització preferent Total d’hores Dia/dies de la setmana

 dl.   dt.   dc.   dj.   dv.

Horari preferent

Observacions i altres

Parc de la Marquesa
Carretera de Collblanc, 67
08904 L’Hospitalet de Llobregat / Tel.: 93 403 63 50
torrebarrina@l-h.cat / www.torrebarrina.cat



Sol·licitud d’ús (continuació)
Documents adjunts

 Memòria de l’activitat (temari, pla de treball, projecte final, pla de comunicació…)

 Registre d’usuaris inscrits

 Permisos de drets d’imatge a favor de Torre Barrina (en cas de menors)

 Comprovant bancari de pagament

Espai reservat

Data de sol·licitud Cost del servei (segons preus públics) Espai preassignat (susceptible de canvi per motius d’organització) 

Departament municipal que valida el projecte Contacte

Observacions
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