SOL·LICITUD DE REGISTRE INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
SOLICITUD DE REGISTRO INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT O REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

*Nom / Nombre

*Primer llinatge / Primer apellido

*DNI o CIF

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça correu electrònic / Dirección correo electrónico

Adreça postal / Dirección postal
Carrer / Calle

Telèfon / Teléfono

Urbanització / Urbanización

Municipi / Municipio

Província / Provincia

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s'informa als interessats que les seves dades s'incorporaran a un fitxer de dades personals,
denominat «Registre General», del qual és responsable l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià
de l’Ajuntament de Calvià i que té per finalitats l'anotació de l'entrada i sortida, presentador, destinatari i
assumpte dels escrits o comunicacions oficials, i la gestió d'estadístiques internes. Cessions de les dades
previstes: a qualsevol persona interessada tenint en compte el caràcter públic del Registre, d'acord amb els
requisits exigits per la normativa vigent en cada moment. L'òrgan administratiu davant del qual es poden
exercitar, si n’és el cas, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i la resta de drets reconeguts en la
Llei Orgànica 15/1999, és el secretari del Consell Rector de l'IMEB, amb domicili a Calvià, carrer Julià Bujosa
Sans, batle, número 1.

C. postal

Número

Pis / Piso

País

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, se informa a los interesados que sus datos se incorporarán a un fichero de datos personales,
denominado «Registro General», del cual es responsable el Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas de
Calvià del Ajuntament de Calvià, y cuyas finalidades son la anotación de la entrada y salida, presentador,
destinatario y asunto de los escritos o comunicaciones oficiales y la gestión de estadísticas internas. Cesiones de
los datos previstas: a cualquier persona interesada habida cuenta del carácter público del Registro, de acuerdo con
los requisitos exigidos por la normativa vigente en cada momento. El órgano administrativo ante el que se pueden
ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y aquellos otros reconocidos en
la Ley Orgánica 15/1999, es el secretario del Consejo Rector del IMEB, con domicilio en Calvià, calle Julià Bujosa
Sans, batle, número 1.

2. EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE

*Nom de l'entitat o persona física / Nombre de la entidad o persona física
*DNI o CIF

Adreça correu electrònic / Dirección correo electrónico

Adreça postal / Dirección postal
Carrer / Calle

Telèfon / Teléfono

Urbanització / Urbanización

Municipi / Municipio

Província / Provincia

Adjunta documentació / Adjunta documentación

SÍ

C. postal

Número

Pis / Piso

País

NO

3. EXPÒS / EXPONE

4. SOL·LICIT / SOLICITA

5. CONSIGNAR EL MITJÀ PREFERENT PER A COMUNICACIONS / CONSIGNAR EL MEDIO PREFERENTE PARA COMUNICACIONES
Telèfon / teléfono



Del sol·licitant / del solicitante
Del representat / del representado
Correu electrònic / correo electrónico 
Del sol·licitant / del solicitante
Del representat / del representado
6. *CONSIGNAR EL MITJÀ PREFERENT PER A NOTIFICACIONS / CONSIGNAR EL MEDIO PREFERENTE PARA NOTIFICACIONES

Correu postal del sol·licitant / correo postal del solicitante
Carpeta ciutadana en línia / Carpeta ciudadana en línea
,
Presidenta IMEB

de

Correu postal del representat / correo postal de representado

de 20

Signat / Firmado:

C. Julià Bujosa Sans, batle, 1
Telèfon 971 13 91 39 – imeb@calvia.com
07184 Calvià (Mallorca)

Els camps marcats amb * són obligatoris

