INSCRIPCIÓ Espai Familiar “Espai Xic” CURS 2022-2023
Nom del nen o nena __________________________________________________
Data de naixement _______________________________________________
Edat_____
Nom i cognom de la persona acompanyant____________________________
Nom i cognom del pare, la mare o el tutor legal ___________________________
Adreça electrònica____________________________________________________
Telèfon de contacte___________________________________________________
Autoritzo a:
-

Que el meu fill o filla pugui sortir a les fotos de grup realitzades a l’espai
familiar i que pugui ser emprada en la promoció de l’activitat al web municipal
o a la publicació de la guia municipal.

Signatura i data

DNI de la persona que autoritza.
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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.

Ajuntament de Vilanova del Camí. –
Plaça Castell1, 08788 Vilanova del
Camí – 93.805.44.22.

Finalitat del tractament.

Documentació Que s’ha de disposar
durant l’activitat d’Espai familiar “EspaiXic” segons el Decret 267/2016, de 5 de
juliol, de les activitats d’educació en el
lleure on participen menors de 18 anys

Legitimació.

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 i data
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