FestaPèdia
Gaiata 8 “Portal de l'Om”

La Gaiata 8 "Portal de l'Om", continuant amb el camí encetat l'any
passat al seu Llibret amb la FestaPèdia, ens hem proposat traslladar
aquesta idea a una pàgina web, on trobar a tota eixa gent de la nostra festa.
És per això que necessitem la vostra ajuda (la de tots) per reomplir els
fulls que s'acompanyen, per tal de poder aparèixer en la pàgina web.
Teniu que reomplir un full per cada persona; tant per a vosaltres, si
formeu part de la festa, com per a totes eixes persones que conegueu i que
des de l'any 1945 fins a avui, han estat integrants de les festes de Castelló.
Per les persones majors d’edat omplir el full 2on. i pels menors el full 3er.
Madrines - Presidents - Dames de la Ciutat - Regines - Pregoners Membres de Junta - etc...
Exemples
Currículum Fester
Càrrec

Col.lectiu

Des de l’any

MADRINA

GAIATA 8

2005

PRESIDENT

GAIATA 8

2009

DAMA CIUTAT

JUNTA FESTES

2003

Fins l’any

2011

Podeu fer-nos arribar les vostres dades en els fulls firmats, per Correu
Postal o dipositar-los en:
El cau de la Gaiata 8 (Císcar, nº20)
En la Gestora de Gaiates (Palau de la Festa, C/. Riu Sella nº 1)
En la Junta de Fiestas (Palau de la Festa, C/. Riu Sella nº 1)
En la Farmàcia de Jaume A. Beltran (C/ d'Enmig, nº16 )
En la Carnisseria Rovira (C/ Alcalde Tàrrega, nº75)
Moltes gràcies per la vostra atenció i vos preguem reenvieu aquest
correu-e a tota la gent que puga estar interessada.

Gaiata 8 , "Portal de l'Om".

FestaPèdia
Gaiata 8 “Portal de l'Om”
Nom i cognoms
email
Currículum Fester
Càrrec

Col·lectiu

Des de l'any

En/Na
autoritze a l'Associació

fins a l'any

, amb DNI,
Cultural Gaiata 8 "Portal de l'Om",

G-12.268.959 a publicar les seues dades,

,
amb CIF

en la seua pàgina web

denominada “www.festapedia.org”, i a publicar amb elles imatges de la seua
persona.

Castelló, ______ de __________________ de _______

Signat: _____________________________
En compliment de l'article 5 de la LOPD, li informem que les dades arreplegats en este formulari, així
com qualssevol altres que poguera facilitar-nos en el futur, seran incorporats en un fitxer mixt del que
és responsable l'Associació Cultural Gaiata núm. 8, a fi de publicar-los en la web
http://www.festapedia.org, així com en les xarxes socials: https://twitter.com/festapedia i
https://www.facebook.com/festapedia.fp. Com titular de les dades podrà exercitar els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament dels mateixos, dirigint-se per carta a
l'Associació Cultural Gaiata núm. 8, Carrer Císcar, núm. 20 de Castelló, expressant clarament el seu
desig, acompanyant còpia del seu DNI i quants documents siguen necessaris per a acreditar la seua
identitat i, si és el cas, els motius que justifiquen l'exercici del seu dret.

FestaPèdia
Gaiata 8 “Portal de l'Om”
Nom i cognoms
email
Currículum Fester
Càrrec

Col·lectiu

Des de l'any

En/Na
com (Pare/Mare

fins a l'any

, amb DNI,
o Tutor)

,

________________ del menor ____________________________

____________________________ autoritze a l'Associació

Cultural Gaiata 8

"Portal de l'Om", amb CIF G-12.268.959 a publicar les dades del menor,
en la seua pàgina web denominada “www.festapedia.org”, i a publicar amb
elles imatges de la seua persona.

Castelló, ______ de __________________ de _______

Signat: _____________________________
En compliment de l'article 5 de la LOPD, li informem que les dades arreplegats en este formulari, així
com qualssevol altres que poguera facilitar-nos en el futur, seran incorporats en un fitxer mixt del que
és responsable l'Associació Cultural Gaiata núm. 8, a fi de publicar-los en la web
http://www.festapedia.org, així com en les xarxes socials: https://twitter.com/festapedia i
https://www.facebook.com/festapedia.fp. Com titular de les dades podrà exercitar els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament dels mateixos, dirigint-se per carta a
l'Associació Cultural Gaiata núm. 8, Carrer Císcar, núm. 20 de Castelló, expressant clarament el seu
desig, acompanyant còpia del seu DNI i quants documents siguen necessaris per a acreditar la seua
identitat i, si és el cas, els motius que justifiquen l'exercici del seu dret.

