FORMULARI SOL·LICITUD ALTA APROPA
Ens del sector públic: la presentació d’aquest formulari s’haurà de fer via EACAT (tramesa genèrica al Consorci
de l’Auditori i l’Orquestra, titular d’Apropa Cultura
Ens privats: cal signar electrònicament el PDF i fer-lo arribar a administracio@apropacultura.cat.

Actuant en representació de:
CIF:
Domicili social:
Nom i cognoms:
DNI:
En qualitat de
DECLARO
•

Que l’entitat a la que represento en aquest acte ha acordat adherir-se al programa
Apropa Cultura amb els següents programadors o equipaments detallats a
continuació:

•

Que l’adhesió a Apropa Cultura s’ha acordat amb ple coneixement de les condicions i
tarifes del programa vigents, que he pogut consultar al lloc web d’Apropa Cultura.

•

Que he estat facultat per actuar en representació de l’entitat per formalitzar l’adhesió
al programa Apropa Cultura acceptant-ne les condicions i tarifes.

OBSERVACIONS

I per aquests motius
SOL·LICITO
S’accepti la incorporació de l’entitat a la que represento en aquest acte al programa Apropa Cultura.
SIGNATURA

Informació bàsica sobre protecció de dades
Informem que les dades personals seran tractades pel Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (titular d’Apropa Cultura), en
qualitat de Responsable del Tractament, amb finalitats de portar un registre de representants i interlocutors de promotors
culturals, intermediació entre entitats socials i promotors culturals i enviament d’informació . Les dades es tracten en
compliment d’una relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD) i, en el cas d’enviament d’informació, amb
el conentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). El nom i cognoms i adreça electrònica dels representants i
interlocutors dels promotors culturals es publicaran al web per facilitar el contacte. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant un escrit a Carrer Lepant, 150 de Barcelona
(CP 08013) o mitjançant correu electrònic a apropa@apropacultura.cat. Més informació sobre protecció de dades al següent enllaç.

