Fitxa d’inscripció
Curs:

.

Dades d’interès
Nom del nen/a..................................................................................
Data de naixement..........................................................................
Nom del pare....................................................................................
Nom de la mare................................................................................
Adreça...............................................................................................
Adreça electrònica.........................................................................
Població..............................................................................................
Telèfon de contacte.......................................................................
Data...................................................................................................

Assenyala l’horari que t’interessa:
matí de 10:00h a 11:30h
tarda de 15:15h a 16:30h
jo................................................................... em comprometo a assistir l'Espai
Familiar “Espai Xic” en l'horari acordat

o

o

Presto la imatge del meu fill/a a la promoció d’activitats de l’entitat sempre i quan no
vulnerin els principis fonamentals de la mateixa. Aquestes imatges no s’utilitzaran amb
finalitats lucratives o similars.
Autoritzo a que aquestes dades siguin objecte de tractament automatitzat exclusivament
per part de l’Ajuntament de Vilanova del Camí o per proveïdors vinculats al servei, a
efecte d’inscripció, recepció d’informació i proveïment de servei. Tant les dades com el
fitxer estan emparats per la “Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal”. Si hi renuncio, ho comunicaré per escrit a l’Ajuntament de
Vilanova del Camí, plaça Castell, 1.

Eximeixo i allibero a l’Ajuntament de Vilanova del Camí de tot reclam i responsabilitat, produïdes per la
meva actuació si jo o persones per mi autoritzades, fan documents fotogràfics, videogràfics o sonors a les
seves instal·lacions. I declaro sota la meva responsabilitat que complirem amb la normativa de Protecció
de dades, Honor i intimitat, i Propietat intel·lectual de tercers afectats.

Informació bàsica sobre protecció de dades.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD) us informem del següent:
Responsable del tractament.

Finalitat del tractament.

Legitimació.

Ajuntament de Vilanova del Camí. –
Plaça Castell1, 08788 Vilanova del
Camí – 93.805.44.22.
Documentació que s’ha de disposar
durant l’activitat d’Espai Familiar
Compliment
de
les
obligacions
atribuïdes a l’Ajuntament de Vilanova
del Camí i exercici de poders públics
conferits. Art. 6 RGPD.

Destinataris

Les vostres dades no es cediran a
tercers, excepte obligació legal i
excepte
altres
administracions
competents en la matèria.
Drets de les persones interessades. Dret d’accés, de rectificació, de
supressió, de portabilitat de dades, de
limitació i d’ oposició al tractament,
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça
de l’Ajuntament o al correu electrònic
dpdp@vilanovadelcami.cat.
Informació addicional.
Podeu
consultar
la
informació
addicional i detallada sobre protecció
de dades en el document que se us
lliura en la presentació d’aquesta
sol·licitud
o
a
http://www.vilanovadelcami.cat/articlesmostra-1784-cat-avis_legal.htm
Consentiment per al tractament de dades.
Presto el meu consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per
la finalitat esmentada i manifesto que en aquest mateix acte se m’ha ofert la
informació addicional de protecció de dades.
Signatura.

