ACTIVITAT:
“Saps què fer si alguna
vegada et trobes amb algú que està patint un
atac de cor?”
23 de maig a les 15:30h
1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/PASSAPORT/CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Codi postal i població

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Bloc

Escala

Pis

Porta

Correu electrònic

Representat/da per:

DNI/NIE/PASP/CIF

2. Autoritzacions per a la tramitació electrònica
Vull rebre notificacions electròniques:

1

L’avís de la posada a disposició de la notificació es fa al correu electrònic i al número de mòbil declarats.

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, l’Ajuntament d’Olivella consulta i verifica telemàticament les dades disponibles
en altres administracions publiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels documents que són
imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

Sí

No

No autoritzo

3. Exposo
ACTIVITAT: SAPS QUÈ FER SI ALGUNA VEGADA ET TROBES AMB ALGÚ QUE ESTÀ PATINT UN ATAC DE COR?
DATES: 23 DE MAIG
HORARI: 15:30H A 16:30H
LLOC: CAP RURAL D’OLIVELLA (MAS MILÀ, OLIVELLA)
COST DE L’ACTIVITAT: GRATUÏT
BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Saps
Saps
Saps
Saps

que els símptomes són diferents en les dones que en els homes?
quins són els símptomes quan algú pateix un atac de cor?
quins són els símptomes quan algú pateix un ictus?
què fer si alguna vegada et trobes amb algú que n’està patint un?

Places limitades, es respectarà l’ordre d’inscripció.
En cas de llista d’espera es pot contemplar una propera edició d’aquest mateix taller
Activitat dirigida a les dones i homes d’Olivella, majors de 18 anys.
La Inscripció és a l’OAC, a la Planta Baixa de l’Edifici La Crivellera.
El Servei d’Igualtat Dona-Home es posarà en contacte amb les dones inscrites una setmana abans de l’inici de l’activitat, a
través del telèfon de contacte que s’hagi indicat en el Full d’Inscripció.

4. Data i signatura

Olivella …. de …………..... de ……

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al fitxer REGISTRE
D’ENTRADA I SORTIDA de titularitat de l’Ajuntament d’Olivella i són objecte de
tractament amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres
dades no són cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una
llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres
dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos al registre general de
l’Ajuntament d’Olivella o telemàticament mitjançant la web www.olivella.cat.
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L’accés a les notificacions electròniques es realitza a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olivella mitjançant certificat
electrònic reconegut de la persona interessada, o alternativament mitjançant clau concertada. La notificació està disponible durant
10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considera rebutjada, el tràmit es té per efectuat i el procediment continua.
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