Cultura

PETICIÓ DE VENDA D’ENTRADES
DADES DEL SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS DEL SOL.LICITANT:
MAIL:								TEL:
EN REPRESENTACIÓ DE (ENTITAT ORGANITZADORA DE L’ACTE):
NIF:					WEB:
MAIL:
TITULAR COMPTE:
Nº COMPTE IBAN:
L’Ajuntament d’Olot facturarà la quantitat de 50 euros + IVA per despeses de creació de l’espectacle i de 0,65 + IVA
cèntims d’euro per entrada gestionada.

DADES DE L’ACTIVITAT (si hi ha diferents sessions d’un mateix espectacle només cal
emplenar una fitxa de petició i fer constar a observacions els diferents horaris)
TÍTOL ACTIVITAT:
TÍTOL ORGANITZADOR:
DIA:				HORA:					LLOC:
AFORAMENT:					DURADA:
BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I OBSERVACIONS:

DIA DE POSADA A LA VENTA DE LES ENTRADES:
Cal adjuntar imatges/vídeos de l’activitat (format jpg amb una resolució de 300 dpi)

PREU DE L’ACTIVITAT
TEATRE PRINCIPAL D’OLOT/SALA D’ACTES:
ZONA A
€
ZONA B

€

ZONA C

TEATRE PRINCIPAL D’OLOT/ESCENARI:					
TORIN:						

€

ALTRES:

€

€

ZONA D

€

€

DESCOMPTES
– S.A.:

€

– JUBLIATS/ATURATS/ESTUDIANTS/CARNET JOVE:
– TRESC:

€

– MENORS DE 12 ANYS:

€

– MENORS DE 3 ANYS:
– ALTRES:

€

€
€

– VOLS APORTAR 6/8/10/12 ENTRADES AL PROGRAMA APROPACULTURA AL PREU DE 3 EUROS?
– INVITACIONS (consultar Taquilla: Helena Coma)

Aquest formulari s’ha d’enviar via instància electrònica a través
de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot (clica aquí).
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*Les dades facilitades podran ser publicades al butlletí d’informació cultural d’Olot El Plafó, així com als diversos webs i agendes de
l’Ajuntament d’Olot, llevat que el/la sol·licitant indiqui el contrari.
* L’Ajuntament d’Olot - cultura es reserva el dret de valorar cada petició i autoritzar-la o denegar-la, d’acord amb la disponibilitat i amb
les funcions i usos acordats. La presentació d’una sol·licitud d’activitat no en suposa l’ autorització.
Consento i accepto el tractament de dades
Responsable del tractament: Ajuntament d’Olot. Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot. Tel. 972 27 91 00. Atencioalciutada@olot.cat
http://www.olot.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@olot.cat. Ajuntament d’Olot. Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot. Tel.
972 27 91 18
Finalitat del tractament: Dades de les persones físiques o representants d’entitats jurídiques relacionades amb les activitats culturals i
esdeveniments organitzats o patrocinats per l’Ajuntament. Gestió del teatre i museus municipals, així com activitats o esdeveniments
desenvolupats en els mateixos. Gestió biblioteca municipal i dels usuaris de l’Ajuntament d’Olot - cultura .
Base jurídica: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la
sol·licitud
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la
limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets
digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD
Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació: Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot
https://seu-e.cat/ca/web/olot
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