Declaració responsable relativa a l’assegurança
de responsabilitat civil
Dades personals
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació

DNI / NIF

Número identificador del document – lletra

NIE

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (plaça, carrer, etc. )

Nom de la via

Número

Pis

Bloc

Escala

Telèfon fix

Porta

Telèfon mòbil

C.P.

Població

Correu electrònic

Dades de la persona representant (només empleneu-ho en el cas que actueu com a representant amb acreditació)
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació

DNI / NIF

Número identificador del document – lletra

NIE

Dades de l’activitat i l’establiment
Descripció activitat
Emplaçament
Número

Escala

Pis

Porta

Polígon

Parcel·la

Declaro
Que la societat que represento / qui subscriu compleix els requisits establerts en la normativa vigent per l’activitat que duu a terme i es
compromet a mantenir el seu compliment mentre la segueixi exercint.
Que, en els termes i les condicions pactades, la pòlissa, a l’empara de responsabilitat civil derivada de l’exercici de l’activitat de
l’empresa, mantindrà la seva vigència durant tot el període de l’activitat, i que es troba al corrent de pagament.
Que els límits del capital assegurat per sinistre són adequats a l’activitat que es realitza.
Que la pòlissa d’assegurances ha estat contractada de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Signatura

Ulldecona,

de gener
de

de

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les
dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar
la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no
seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud,
així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si
s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major,
49. 43550 Ulldecona.
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