Ajuntament de Banyoles

FORMULARI DE COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE CARNET JOVE DBNY DE
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
D’una part, l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant l’Àrea de Serveis a les Persones – JOVENTUT,
que gestiona el projecte CARNET JOVE DBNY, el qual té com a principal objectiu facilitar, en el
marc de l’actuació conjunta entre l’Ajuntament de Banyoles i les entitats col·laboradores, l’accés
a les persones joves del municipi de 14 a 30 anys, a béns culturals i materials, als serveis i, en
general, a tots aquells elements que contribueixin a augmentar el nivell de vida i la seva qualitat,
d’acord amb els àmbits d’actuació del Pla Local de Joventut de Banyoles 20-23,
I d’una altra part (d’ara en endavant, el COL·LABORADOR/A):
DADES FISCALS I PER A NOTIFICACIONS:
Nom i Cognoms:

Núm. NIF del signant:

Nom establiment (SA; SL; SCCP; etc)

CIF empresa:

Adreça:

Població:

Codi Postal:

Telèfon:

Correu electrònic:

Web:

DESCOMPTES:
El/La COL·LABORADOR/A està interessat/da a participar en el projecte CARNET JOVE DBNY,
mitjançant la concessió d’avantatges, descomptes o ofertes, a les seves persones titulars
consistents en (especificar detalladament en què consisteix l’avantatge):
DESCOMPTES, AVANTATGES O OFERTES INDIVIDUALS:

El/La COL·LABORADOR/A està interessat/da a participar en altres promocions de forma
col·lectiva i/o esporàdiques (exemple: Fires, Black Friday, temporada de Nadal, etc) de la
següent manera:

Especificar les possibles limitacions i/o excepcions de les promocions (exemple: descompte no
acumulable sobre productes ja rebaixats, descompte no aplicable en productes de nova
temporada, etc).
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DECLARO:
-

-

Que em comprometo a oferir a les persones titulars del CARNET JOVE DBNY, una sèrie
d’avantatges sobre els productes i/o serveis i/o equipaments descrits a l’apartat
DESCOMPTES durant l’any natural sol·licitat.
Que col·locaré en un lloc visible de l’establiment l’adhesiu homologat que m’identifica
com a participant del projecte CARNET JOVE DBNY.
Que em comprometo a fer difusió mitjançant els meus canals de publicitat, en la mesura
que sigui possible, dels avantatges que es descriuen a l’apartat DESCOMPTES.

Signatura

Data:

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: expedició del CARNET JOVE DBNY, identificació de les persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de
compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: entitats col·laboradores del projecte.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la
limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Banyoles.
Trobareu més informació a www.banyoles.cat
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