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Sol·licitud d’incorporació d’imatge i enllaç al nom de la candidatura

Persona física
Cognoms i nom

DNI o passaport
Domicili
Localitat
Telèfon/s mòbils

Codi postal
Email

Persona jurídica
Denominació Social

NIF
Domicili
Localitat

Codi postal

Cognoms i nom de la persona física que signa en representació

DNI o passaport de la persona física que signa en representació
En el cas que la persona física que signa la petició en representació sigui diferent de la que consti a la
candidatura, també haurà de fer constar:
Càrrec o poder en virtut del qual té facultats de representació davant de tercers i adjuntar poders i DNI.
Número telèfon mòbil de la persona física que signa en representació
Adreça electrònica
Vull comunicar-me per mitjans electrònics a l’adreça indicada
SOL·LICITA en la seva condició de persona candidata o representant d’aquesta que ha estat proclamada per
la Junta Electoral Territorial núm. 1 de Barcelona en el procés electoral de renovació dels òrgans de govern
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona en el Grup:
i, si escau,
Categoria:
que s’inclogui en un espai adjacent al nom de la candidatura:
la imatge que juntament amb aquest correu electrònic s’adjunta com a fitxer
L’enllaç a la pàgina web següent:
AUTORITZA la publicació d’aquest enllaç i la imatge facilitats, declara i es responsabilitza en tot moment de
disposar de l’autorització corresponent per fer-ne ús i difusió, i eximeix la Cambra de tota responsabilitat al
respecte.
ACCEPTA que per tal de garantir una millor incorporació de la imatge, les característiques d’aquestes han
de ser:
– Format: PNG o JPG
– Mida: 90 x 90 píxels
– Resolució: 300 dpi
La Cambra no es responsabilitza del contingut de la imatge ni del seu ús.
Signatura de la persona candidata o, en cas de persona jurídica, de la seva representació

Barcelona

d’

de 2019
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Les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de
Barcelona amb la finalitat de possibilitar la celebració del procés electoral per a la renovació dels òrgans
de govern, amb subjecció a la normativa electoral aplicable pel que fa a aquest tràmit i a aquells que se’n
deriven. Les vostres dades seran tractades en base al compliment de la llei 14/2002 i el Decret 175/2018 i
la resta de normativa aplicable, donant compliment a les normes de publicitat a tercers de les mateixes
que exigeix la normativa i comunicant-les als òrgans competents que per exercici de les seves funcions
tenen el dret i l’obligació conèixer les i examinar-les. Es conservaran durant tot el termini que s’hagi de
conservar l’expedient electoral. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments, o exercir els
seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@cambrabcn.org

