Sol·licitud d’inscripció al Consell Nacional de les Dones de Catalunya
Dades de l’entitat
Nom:
Adreça:
Codi Postal:

Municipi:

Comarca:
Telèfon 1:

Telèfon 2:

Fax:
Adreça electrònica corporativa:
NIF:

Dades de la representant al CNDC
Nom:
Cognoms:
Adreça electrònica:
Telèfon:
Càrrec o vinculació amb l’entitat:
Tipus d’entitat1
Inscrita al registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya.
Grup de dones (adjunteu l’acta i els acords de constitució).
Agrupació d’entitats de dones: coordinadora, consell, federació, plataforma, xarxa, etc. (adjunteu
l’acta de constitució, estatuts i la relació d’entitats que en formen part).
Secció de dones d’una entitat professional, acadèmica, sindical, política, cultural, veïnal o esportiva,
que figura com a tal en els estatuts de l’entitat respectiva (adjunteu els estatuts de l’entitat en què figura
la secció i acta de constitució o el certificat de reconeixement d’aquesta secció per part de l’entitat).
Altre. Indiqueu quin:
1

Poden ser membres del CNDC les entitats del territori català, sense ànim de lucre, que treballen en programes en
favor de la igualtat i la promoció de la dona així com les entitats de dones (Decret 65/2014, de 13 de maig del
Consell Nacional de les Dones de Catalunya).

En aplicació de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, consento que les dades personals que proporciono
s’incorporin al fitxer “Òrgans col·legiats de l’Institut Català de les Dones” per al funcionament i la gestió dels grups de
treball, de la Comissió de Coordinació i del Ple del Consell Nacional de les Dones de Catalunya. La unitat responsable del
fitxer és l’Institut Català de les Dones i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i
confidencialitat establertes legalment. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament,
heu d’adreçar un escrit a: CNDC - Pl. Pere Coromines, 1 - 08001 Barcelona // Tel. 93 495 16 13 // Fax 93 321 61 11 //
cndc@gencat.cat

Signatura

Nom complet de qui ha emplenat aquesta sol·licitud:

Última actualització d’aquest model: 12/09/2018

Data:

