Instal·lacions juvenils. Comunicació de modificació de dades de contacte o de localització
Dades del/la titular
Persona jurídica
El senyor/la senyora ______________________________________________________________ amb DNI núm. _________________
com a ____________________________________ de l’entitat __________________________________________________________
inscrita en el Registre ____________________________ amb el núm. ______________________ NIF entitat ____________________
i amb domicili social al municipi de __________________________________________________________ CP ___________________
C/Pl/Pg ________________________________________________________________________________ núm. _________________
comarca ___________________________________________ telèfon _______________________ fax __________________________
correu electrònic ____________________________________ pàgina web _________________________________________________
Persona física
El senyor/la senyora ______________________________________________________________ amb DNI núm. _________________
domiciliat/ada al municipi de ________________________________________________________________ CP __________________
C/Pl/Pg _________________________________________________________________________________ núm. ________________
comarca ___________________________________________ telèfon _______________________ fax _________________________
correu electrònic ____________________________________ pàgina web _________________________________________________

Comunico la modificació de les dades assenyalades tot seguit, referides a la instal·lació juvenil
següent:
Tipus ____________________________ Nom de la instal·lació __________________________________________________________
Número d'inscripció al Registre d'instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves de la Secretaria de Joventut ________

Nova Adreça:

C/ Pl/Pg __________________________________________________________ Número _____________
Municipi ___________________________________ CP ________ Comarca ________________________

Nous telèfons:

Telèfon de la instal·lació _______________________ Telèfon per a informació _______________________
Fax _______________________________________ Mòbil ______________________________________

Noves dades

Correu electrònic 1 ______________________________________________________________________

d'Internet:

Correu electrònic 2 ______________________________________________________________________
Pàgina web _____________________________________________________________________________

Declaració responsable
Declaro sota la meva responsabilitat:
Que disposo de la documentació que acredita la meva personalitat i la meva representació, si escau.
Que les dades consignades en aquesta comunicació corresponen a la realitat.
_____________________________________________, a ________ d__________________________ de 201__
(signatura de la persona titular, o segell de l'entitat titular i signatura de qui la representa)

En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem el següent:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquesta administració, com a titular
responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seves competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
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