SOL – CF25. SOL·LICITUD INSCRIPCIO TALLERS PER A JOVES ESTIU 2020
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1.- DADES PERSONALS
Dades del participant
Nom i cognoms o Raó Social

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF

Adreça(plaça, carrer ...)

Codi Postal

Població /Província

Adreça electrònica

Data de naixement

Telèfon mòbil

Dades del pare/mare o representant legal (Només en el cas que menors d’edat)
Nom i cognoms

DNI/NIF/Passaport/NIE

Adreça(plaça, carrer ...)

Codi Postal

Població /Província

Adreça electrònica

Telèfon

Telèfon mòbil

Persona i telèfon de contacte en cas d’urgència (1)

Persona i telèfon de contacte en cas d’urgència (2)

El nombre de places és limitat. L’Ajuntament es reserva el dret d’anular el Camp de Treball Local si no s’arriba a un mínim de participants.

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

2.- COMPROMÍS PERSONAL DELS JOVES PARTICIPANTS
a) Participar activament a les activitats proposades per als tallers d’estiu 2020 adreçats a nois i noies
entre 13 i 17 anys
Taller de Rap:...............Dies 1, 2, 3 i 6 de juliol
Taller confecció de mascaretes: Dia 7 de juliol
Taller de maquillatge:....Dia 8 de juliol
Taller de grafitis:....................... Dies 13, 14, 15 i 16 de juliol
Taller de cuina:.............Dies 20 i 21 de juliol
Taller customitza una samareta:..Dia 22 de juliol
Taller organització d’esdeveniments: Dia 23 de juliol

b) Romandre a l’activitat de l’inici fins al final i complir els horaris.
c) Acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat.

3.- ACCEPTACIÓ NORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES EN RELACIÓ AL DRET
D’IMATGE
Jo, (nom i cognoms del pare/mare o tutor) __________________________________________________, amb DNI
o document d’identificació número ____________, autoritzo a l’Ajuntament de Tremp a la utilització de la imatge del
meu/meva fill/a (nom i cognoms __________________________________________ per a la inclusió o incorporació

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de TREMP
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de l’activitat
sol·licitada, per a informar de les activitats similars que s’organitzin, i si ho autoritza per a la utilització de la seva imatge. El responsable del tractament és
l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és la prestació del servei i una obligació legal derivada de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l'adolescència, de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, i de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge . Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte per cas d’urgència
mèdica als centres sanitaris. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp ,
mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat
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en fotografies o vídeos corresponents a festes /jornades /cursos /tallers o altres activitats organitzades per
l’Ajuntament.
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D’acord amb el Reglament General de Protecció de dades i la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil
del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge:
-

L’Ajuntament de Tremp en el desenvolupament dels seus serveis i activitats pot realitzar reportatges de
caràcter fotogràfic i audiovisual als participants i podrà, amb les finalitats esmentades, publicar-les en els
seus mitjans propis, com ara, pàgines web, revistes i altres publicacions o cedir-los a entitats
col·laboradores o d’informació general (mitjans de comunicació).

-

Seran tractades de manera lleial, lícita i no lucrativa.

4.- INFORMACIÓ MÈDICA
*Marca amb una rodona la resposta, o bé escriu les dades que et demanem*

Has rebut les vacunes corresponents per la seva edat? Si/No
Pateix alguna malaltia actualment? Si / No
Pateix alguna al·lèrgia? Si/No

Quina ?

Quina?

Té alguna intolerància alimentària ? Si / No A què?
Observacions:

Data i signatura del participant i del tutor legal
Tremp,

de/d

de

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de TREMP
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de l’activitat
sol·licitada, per a informar de les activitats similars que s’organitzin, i si ho autoritza per a la utilització de la seva imatge. El responsable del tractament és
l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és la prestació del servei i una obligació legal derivada de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l'adolescència, de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, i de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge . Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte per cas d’urgència
mèdica als centres sanitaris. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp ,
mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat
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