AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANEXO 2. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Per al cas de sol·licitar l’espai d’iniciativa cultural fora de l’horari de la biblioteca
Para el caso de solicitar el espacio de iniciativa cultural fuera del horario de la biblioteca

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (1)
NOM I COGNOMS SOL·LICITANT / NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE

DNI / NIF

NOM I COGNOMS REPRESENTANT / NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE

DNI / NIF

Declare que em faig responsable personalment i que
l’entitat a la qual represente:

Declaro que me hago personamente responsable de
que la entidad a la cual represento:

- Farà un bon ús de l’espai d’iniciativa cultural, i així
mateix, farà funcions de control per tal que s’adeqüe a
les normes de cessió d’ús.

- Hará un buen uso del espacio de iniciativa cultural
controlando que se adecue a las normas de cesión de
uso.

- Es farà càrrec de les despeses de personal per al
funcionament de l’activitat i neteja posterior de
l’espai.

- Se hará cargo de los gasto de personal para el
funcionamiento de la actividad y posterior limpieza del
espacio.

- Es farà càrrec de la responsabilitat de danys que
puguen derivar-se’n per a les persones o béns durant
l’ús de l’espai.

- Se hará cargo de la responsabilidad de daños que
puedan derivarse para las personas o bienes durante
el uso del espacio.

València, ...........................................................................
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

(1)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d Entrada de l’Ajuntament de València.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de València y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de València.

