Proposta - Pressupostos Participatius 2022
Dades de la persona
Nom i cognoms

DNI /NIE

Data de naixement

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Presentació de la proposta (Aquest apartat es publicarà a la plataforma Taradell Participa)
Títol de la proposta

Descripció de la proposta (Definició en què consisteix la teva proposta, on la situaries, quina utilitat tindria, etc.)

Beneficiaris potencials de la proposta (quin col·lectius consideres que se’n podria beneficiar d’aquesta proposta? No
indicar nom de persones)

C. de la Vila, 45 · Taradell · CP 08552 · T 938 126 100 · taradell@taradell.cat · taradell.cat · NIF P08.278.00D

Informació sobre protecció de dades personals
Les dades facilitades en aquest document es presumiran certes i actualitzades. Seran tractades per l’Ajuntament de
Taradell, amb CIF P0827800D, i domicili al carrer de la Vila, 45, 08552 Taradell amb la finalitat de permetre la
participació als Pressupostos Participatius 2022 i totes aquelles gestions inherents a l’esmentada
participació, en especial la publicació de la proposta presentada a la plataforma Taradell Participa.
Les dades es conservaran fins a la finalització del projecte i, en tot cas, durant el termini legalment previst en altres
normatives legals.
Les dades no es cediran a tercers sense l’autorització prèvia de l’interessat, a excepció d’aquells organismes
públics els quals estem obligats per imperatiu legal.
No s’elaboraran perfils automatitzats amb les dades facilitades.
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de
les dades davant del Responsable del tractament: presencialment a l'Ajuntament de Taradell al carrer
de la Vila, 45, 08552 Taradell, per correu correu electrònic dpo@taradell.cat o per la Seu Electrònica. Podrà,
també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment enviant un correu electrònic a dpo@taradell.cat o
per correu postal al carrer de la Vila, 45, 08552 Taradell.
Data i signatura

Datació

Signatura
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