SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC
D'OCTUBRE A DESEMBRE DE 2021
INTERESSAT/DA
Nom / Raó social
NIF/NIE/CIF
Data naixement

Edat

Adreça
Població

Codi postal

Correu electrònic

Tel. mòbil

REPRESENTANT *
Nom / Raó social
NIF/NIE/CIF
* En cas de menors de 18 anys ha de ser el pare/mare/tutor qui dóna l’autorització
expressa per a la inscripció
DADES DEL TALLER
Nom
Horari
Dates
Observacions
EXPOSO
Que sol·licito la inscripció al taller indicat, essent coneixedor que:
- En el cas que no faci efectiu el pagament de la inscripció en el terminis i lloc de
pagament indicat s’entén que renuncio a la plaça.
- No es retornarà l’import de la inscripció en cap cas, tret que l’organitzador anul·lés
l’activitat.
- Si soc admès/a i no puc realitzar-lo, caldrà que ho comuniqui amb la major brevetat
possible.
- Autoritzo /(
No autoritzo) a l’Ajuntament de Malgrat de Mar a utilitzar les imatges
enregistrades durant l'activitat en els diferents mitjans de comunicació municipals.
SOL·LICITO
Ser inscrit/a al taller indicat.
Lloc i data
Signatura

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera.
ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Política de protecció de dades
Ajuntament de Malgrat de Mar
Responsable del
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar)
tractament
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat
www.ajmalgrat.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS
Dades de contacte
LOCALS - Diputació de Barcelona.
delegat de protecció de Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.
dades
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona)
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat
Finalitat del tractament Tramitar la vostra sol·licitud.
Base jurídica
Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra sol·licitud.
Les vostres dades seran comunicades a tercers per atendre la
finalitat del tractament (només aquelles dades necessàries i no
excessives) i a d’altres organismes perquè ho exigeixi una
Destinataris
normativa o perquè l’Ajuntament manté un conveni per a la
resolució de la vostra sol·licitud. No seran transferides fora de la
Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
Drets de les persones
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat).
Durant el temps que sigui necessari i en la forma que estableixi
Termini conservació de
el calendari de conservació i eliminació de documentació de
les dades
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament,
Reclamació
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans
no electrònics.

