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L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ET DONA LA BENVINGUDA! 
 

El proper dia 20 de novembre, coincidint amb el dia de la infància, les criatures nascudes  i empadronades a 
l'Espluga de Francolí a partir del dia 1 de gener de 2022, rebran un lot de benvinguda a la seva població.  

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT/INTERESSADA 

 
 

Nom i cognoms de l’infant     

Noms i cognoms de la mare/pare o tutors     

Direcció  Població   

      

Telèfon mòbil  Correu electrònic   

 

 
 
  
 

Marca la casella si estàs d’acord en que les teves dades siguin utilitzades per l’Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí.  
 
Marca la casella en cas que NO puguis assistir a l’acte el dia 20 de novembre. 

 
 

 
Avís legal i política de privacitat 

 

 
Signatura 

 
 
 
 
 

L’Espluga de Francolí,   de/d’ de 20  

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al 

sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació: Responsable: AJUNTAMENT  DE 

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ – Plaça de la Vila, nº1, 43440, L’Espluga de Francolí (Tarragona). Delegat  de Protecció de Dades: 

dpd@esplugadefrancoli.cat Finalitat: Gestionar la vostra sol·licitud. Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de 

poders públics conferits al Responsable. Conservació: Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per 

complir amb la finalitat mencionada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxiu aplicable. Destinataris: Les seves 

dades no seran comunicades a tercers Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d'accés, 

rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre de la Plaça de la Vila, nº1, 43440, 

L’Espluga de Francolí (Tarragona) o al Delegat de Protecció de Dades a dpd@esplugadefrancoli.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del 

DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. Reclamació: Pot presentar una reclamació davant 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
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