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Signatura 

  
XXII  RRaall··llii  ddee  llaa  LLllaannaa  TTrrooffeeuu  AAuuttoossii                    Sol·licitud d'acreditació de Premsa  
            1100--1111  dd’’aabbrriill  ddeell  22001155  ––  LLeeggeenndd--CCaatt  
  

          CCooppaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddee  RRaall··lliiss  ddee  ggrruupp  HH  
          CCooppaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddee  RReegguullaarriittaatt  SSúúppeerr  SSppoorrtt  
          CCooppaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddee  RReegguullaarriittaatt  SSppoorrtt  
  
  

Omplir i enviar: 
 

Dades de la Publicació 
Tipus de publicació:   
(Diari, revista, ràdio, televisió, web) 

Periodicitat:  
(Diària, setmanal, mensual, anual) 

Nom de la publicació:  

Adreça:  

CP:   Població:   

Tel.:   E-mail:  

Web:   
 

 
Dades personals 

Nom i cognoms:   

Càrrec:  Fotògraf □     Redactor □    Càmera □     Altres: ______________________ 

DNI:  

Telèfon:  Mòbil:  

E-mail:  
 
 
 
- La sol·licitud d'acreditació ha d'estar en possessió de l'organització abans del dia 8 d'abril a les 21h. En cas contrari no es 
garanteix la seva tramitació i concessió. 
- L'adjudicació de les sol·licituds queda totalment sota el criteri del Departament de Premsa. 
- El sol·licitant d'aquest acreditació garanteix el correcte us de l'acreditació i eximeix a l'organització de la conseqüència dels 
seus actes  durant el desenvolupament de la prova. 
 
Política de privadesa: D’acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre referit a la Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personals quedaran incloses en els nostres fitxers informatitzats. 
Les expressades dades podran ser utilitzades per MOTOR CLUB SABADELL amb la finalitat de prestar-li els serveis propis 
de la nostra escuderia. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos per la citada Llei, poden 
dirigir-se per escrit a la nostra escuderia. De no rebre cap notificació en un termini de 10 dies des de la data del present 
formulari entenem que dóna el seu consentiment pel tractament de les seves dades. MOTOR CLUB SABADELL amb l’objecte 
de mantenir el secret de les seves dades personals, ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, 
pèrdua i tractament o accés no autoritzat MOTOR CLUB SABADELL no envia publicitat ni per correu ni per e-mail. Les seves 
dades s’empraran per a la tramitació de  noticies, i comunicats de premsa. 
 
He llegit i accepto les condicions anteriors. 
 
Enviar per e-mail, a info@j4press.com  
(Jaume Marco Perpiñà) 
 
 
 
 
___________________________, a ___ de _________________ de 2015. 


