ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES 2019
Necessitem el teu compromís

La feina d'interventor és un Servei Cívic essencial per garantir l'exercici de la democràcia.
És només la feina d'un dia, però extraordinàriament enriquidora.
Ara més que mai, fer d'interventor és un servei al país i a la seva gent i cal que siguem a tot arreu
per garantir el joc net.
Des de JUNTS PER CATALUNYA garantim a tots els interventors la formació i el suport necessaris
per desenvolupar aquesta tasca.
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Gràcies per la teva col·laboració!

SANT JUST DESVERN

ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES 2019
1r cognom:

2n cognom:

Nom:

Núm. document d'identitat:

Adreça electrònica:

Data de naixement:

Domicili particular(carrer):
Núm:

Pis:

Professió:
Població:
Telèfon mòbil:

Districte:

En cas d'estar censat
en una altra adreça,
indica-la, si us plau:

Codi postal:

Carrer:

Núm:

Pis:

Població:

Digues quina disponibilitat tens:

Signatura:

1. Estic disposat a ser interventor allà on faci falta
2. No voldria anar gaire lluny de casa
SI US PLAU ADJUNTA LA FOTOCÒPIA DEL TEU DNI
INFORMACIÓ POLÍTICA DE PRIVADESA
Responsable: Coalició Junts, C/ Calàbria, 169(08015Barcelona), dades@juntspercatalunya.cat
Finalitat: Gestionar la seva condició i participació amb l’entitat, així com l’enviament d’informació relacionada amb les seves activitats
i actes, així com poder desenvolupar accions i campanyes i informar sobre les mateixes.
Legitimació: Amb la signatura d’aquesta butlleta vostè està donant el seu legítim consentiment perquè les seves dades personals
siguin tractades d’acord amb la nostra política de privadesa.
Cessió: La coalició Junts només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions
legals.L’anterior és sense perjudici de la comunicació a entitats afins que persegueixin les mateixes finalitats que la coalició electoral
Junts.
Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió i a sol·licitar
la seva portabilitat. També pot sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades.
Pot exercir aquests drets en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili del responsable, C/ Calàbria, núm.
169 (08015 Barcelona) o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dades@juntspercatalunya.cat
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