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Casament civil amb cerimònia
Nom i cognoms
Adreça

núm.

CP

LocaIitat

Representat/da per

Mitjà preferent de notificació:

Altres

Exposa:

Núm. Registre d'Entitats Locals, 8163

Sol·licitem contreure matrimoni civil el dia

Volem que la cerimònia es realitzi en:

Nombre de convidats (aproximadament):

núm.

CP

Fax núm.

(mes), de

de

Català

més de 50 (Sala de Plens)

Nom de la persona o persones que portaran els anells:

Tel.

pis

porta

pis

porta

NIF

Adreça de notificació
LocaIitat

NIF

Castellà

Tel.

(any), a les

hores.

menys de 50 (Can Comas).

Lectures per part dels convidats:

Si es realitzarà lectura o lectures per part d'algún convidat. Nom de la persona/es que llegirà/an
No es realitzarà lectura o lectures per part dels convidats.

Música a l'entrada:

Volem que des de l'Ajuntament poseu la marxa nupcial a l'entrada.
Portarem nosaltres la música per a l'entrada.

Pels motius exposats demana que vulgueu admetre la present instància i que, previs els tràmits reglamentaris,
accediu a la sol·licitud formulada.
Pineda de Mar,

de

Signat,

de

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer de
l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la finalitat de registrar l'entrada de la documentació presentada per vostè, i donar tràmit a la seva sol·licitud. El contingut i característiques d'aquest
fitxer i de la resta de fitxers d'aquesta entitat, han estat publicats al BOP núm. 232, de 27 de setembre de 2003. Tanmateix l'informem que les seves dades seran comunicades als
departaments i àrees competens de l'Ajuntament per resoldre la seva sol·licitud, i a les administracions externes competens per conèixer l'assumpte, d'acord amb la legislació sectorial
que reguli el procediment en qüestió i les disposicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades dirigint-se
per escrit, adjuntant còpia del seu DNI, a l'Ajuntament de Pineda de Mar, pl. Catalunya, 1. CP 08397 de Pineda de Mar

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar

