
SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ PER A REBRE INFORMACIÓ DEL MUCBE

El Sr./la Sra.

amb domicili a 

de  C. Postal província de

Telèfons 

i adreça electrònica

Professió

Temes d’interés

SOL·LICITA rebre informació de les exposicions i activitats del Mucbe i autoritza a fer us de les seues
dades per a la comunicació de les activitats d’aquesta entitat.

La persona sol·licitant declara conèixer l'existència d'un fitxer del Mucbe, ubicat en la seu del museu
(Carrer Sant Francesc s/n), on consten les seues dades de caràcter personal i en consent el tractament.
Aquestes dades han sigut recollides pel Mucbe, destinatari de la informació, per permetre la comunicació
i oferiment de qualsevol tipus d'activitat del Mucbe.
La persona interessada declara conèixer els seus drets d'accés, oposició i cancel·lació de les dades
del fitxer del Mucbe i l'obligació de comunicar qualsevol modificació o omissió que puguen sofrir
aquestes dades.

Benicarló,                  de/d'                                      de 200

El/la sol·licitant,

(Nom i cognoms)



SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR INFORMACIÓN DEL MUCBE

El Sr./la Sra.

con domicilio en

de     C. Postal    provincia de

teléfonos

e-mail

Profesión

Temas de interés

SOLICITA recibir información de las exposiciones y actividades del Mucbe y autoriza a esta entidad
a hacer uso de sus datos para la comunicación de sus actividades.

La persona solicitante declara conocer la existencia de un fichero del Mucbe, ubicado en la sede del
museo (Calle Sant Francesc s/n), donde constan los datos de carácter personal y consiente su
tratamiento. Estos datos han sido recogidos por el Mucbe, destinatario de la información, para permitir
la comunicación y ofrecimiento de cualquier tipo de actividades del Mucbe.
La persona interesada declara conocer los derechos que le asiste de acceso, oposición y cancelación
de los datos del fichero del Mucbe, debiendo comunicar cualquier modificación u omisión que pudieran
sufrir estos datos.

Benicarló,                  de                                      de 200

El/la solicitante,

(Nombre y apellidos)



SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ PER A REBRE INFORMACIÓ DEL MUCBE

El Sr./la Sra.

amb domicili a 

de  C. Postal província de

Telèfons 

i adreça electrònica

Professió

Temes d’interés

SOL·LICITA rebre informació de les exposicions i activitats del Mucbe i autoritza a fer us de les seues
dades per a la comunicació de les activitats d’aquesta entitat.

La persona sol·licitant declara conèixer l'existència d'un fitxer del Mucbe, ubicat en la seu del museu
(Carrer Sant Francesc s/n), on consten les seues dades de caràcter personal i en consent el tractament.
Aquestes dades han sigut recollides pel Mucbe, destinatari de la informació, per permetre la
comunicació i oferiment de qualsevol tipus d'activitat del Mucbe.
La persona interessada declara conèixer els seus drets d'accés, oposició i cancel·lació de les dades
del fitxer del Mucbe i l'obligació de comunicar qualsevol modificació o omissió que puguen sofrir
aquestes dades.

Benicarló,                  de/d'                                      de 200

El/la sol·licitant,

(Nom i cognoms)



SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR INFORMACIÓN DEL MUCBE

El Sr./la Sra.

con domicilio en

de     C. Postal    provincia de

teléfonos

e-mail

Profesión

Temas de interés

SOLICITA recibir información de las exposiciones y actividades del Mucbe y autoriza a esta entidad
a hacer uso de sus datos para la comunicación de sus actividades.

La persona solicitante declara conocer la existencia de un fichero del Mucbe, ubicado en la sede
del museo (Calle Sant Francesc s/n), donde constan los datos de carácter personal y consiente su
tratamiento. Estos datos han sido recogidos por el Mucbe, destinatario de la información, para
permitir la comunicación y ofrecimiento de cualquier tipo de actividades del Mucbe.
La persona interesada declara conocer los derechos que le asiste de acceso, oposición y cancelación
de los datos del fichero del Mucbe, debiendo comunicar cualquier modificación u omisión que
pudieran sufrir estos datos.

Benicarló,                  de                                      de 200

El/la solicitante,

(Nombre y apellidos)


