
Espais reservats per a l’ajuntament 

 

Piscina Municipal – Temporada 2018 
Sol·licitud d’abonament 

 

SOL·LICITANT DE L’ABONAMENT 
 

Nom* Cognoms* 

 
Adreça* 

 
Població* Codi postal* DNI* 

 
Telèfon fix Mòbil* Correu electrònic* 

  
*Informació necessària 

 
 

Número abonament Nombre de carnets Família nombrosa 

   

 

Abonament piscina municipal – Temporada 2018 – Components 
 

 

Núm. Nom* Cognoms* 
Any de 

naixement* 
Municipi* Parentiu* 

1** 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

**Dades de la persona sol·licitant si també és titular de l’abonament. 
 

Copons, a de de 2018 Signat per: 
Firma: 

 

 
Instruccions: 
 Presentar aquest document a les oficines de l’Ajuntament o enviar-lo per la Seu Electrònica signat digitalment.

 Els carnets s’entregaran l’endemà de la presentació de la sol·licitud si totes les dades són correctes, s’ha presentat la documentació pertinent i s’ha abonat la taxa.

Política de protecció de dades de caràcter personal 
 La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, 

complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

 Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

 L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, 
que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD 

 Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:

Ajuntament de Copons - c/ Àngel Guimerà,8 - 08289 Copons - Tel. 938 090 000 - email: copons@copons.cat, indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD. 
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