
       
 
 
  
                       
 

 
 
Carrer de dalt, 19 08253 Sant Salvador de Guardiola Tel. 93 835 80 25 
e-mail: ssg.ajuntament@diba.cat  NIF: P0809700H 

 
AJUNTAMENT DE 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
(BAGES) 

INSCRIPCIÓ TALLERS CUINA SALUDABLE 
 

 Nom i cognoms 
 

Núm. DNI 
 

 Domicili  
 

Núm. Telèfon 
                                

 Població 
 

Província i codi postal   
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu consignada a 
continuació.  

 Correu Electrònic      
 

 
Marcar activitat/s escollida/es: 
 

  Cuina per cuidar l'intestí 3 € 
  Ossos forts sense làctics 3 € 
  Cuina de tupper 3 € 
  Aperitius per Sant Joan 3 € 
  Cuina vegetariana de temporada 3 € 

Total a ingressar   
  
Cal ingressar l’import al compte corrent de l’ajuntament: 
 

ES82.2100.3950.0402.0000.0481 
 

Un cop fet el pagament cal lliurar el full de  inscripció a l’ajuntament adjuntant el 
justificant del pagament. 

 
 
Lloc i data 
 

Firma 
 

 

Consentiment i deure d'informar als interessats sobre protecció de dades  

He estat informat/-da de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades a la instància i a la 
documentació que l'acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.  
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades RGPD 
Responsable Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS – Diputació de 

Barcelona – Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 
171 – 08035 Barcelona – Telèfon 93 472 65 00 

Finalitat Principal Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions administratives derivades 
d'aquests. 

Legitimació  Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics 
atorgats a aquest Ajuntament. 

Destinataris  Les seves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol altres drets que els 
corresponguin, enviant sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu 
electrònic a ssg.dpd@diba.cat 

Informació 
Addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la següent 
url https://www.santsalvadordeguardiola.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 


