Inscripció curs 2020/21
ESPAI JOVE-EL SINDICAT DE VILOBÍ D’ONYAR
Dades del o de la jove:
Nom i cognoms: ..................................................................... Data de naixement: ...................... DNI: ......................
Adreça: ..................................................... Número: ...... Pis: ...... Població: ........................... Codi Postal: ...............
Telèfon de contacte: ................................... Adreça de correu electrònic: ...................................................................
Autorització del pare/mare/responsable legal:
Jo: .............................................................................. amb DNI, telèfon de contacte ........................... i adreça de
correu electrònic .............................................................. com a pare/mare/responsable legal del/a jove
.................... ......................................................................................................... l’autoritzo a participar a l’Espai Jove
durant el curs 2020/21 de Vilobí d’Onyar.
Altres:
El o la jove té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància? Sí / No Quina? .......................................................................
Té algun tipus de malaltia crònica? Sí / No Quina? ..................................................................................................
Observacions o alguna cosa a comentar que cal que tinguem en compte per garantir una bona qualitat en
l’atenció del o de la jove? ..............................................................................................................................................
AUTORITZACIONS
Comunicacions:
[ ] AUTORITZO
[ ] NO AUTORITZO la comunicació relacionada amb l’Espai Jove-El Sindicat de Vilobí
d’Onyar (enviament d’informació i realització de vídeo trucades per diferents canals propis) a la persona que
represento i a mi mateix/a, a través dels següents canals: [
] Whatsapp, [
] SMS, [
] correu electrònic,
[ ] telèfon i [ ] vídeo trucades o conferències.
Drets d’imatge:
[ ] AUTORITZO
[ ] NO AUTORITZO la captació, reproducció i difusió de la imatge personal de la persona
que represento, amb finalitats de divulgació d’activitats, serveis i iniciatives de l’Espai Jove-El Sindicat de Vilobí
d’Onyar. Les imatges personals podran ser divulgades pels diferents canals de comunicació de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar.

Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Finalitat: identificació de joves que participen en activitats de joventut, organització i gestió d’activitats, deixar constància de les
autoritzacions necessàries per prestar els serveis i comunicació d’informació.
Legitimació: les dades es tracten en compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD), prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD) i
consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. En cas d’autoritzar la difusió de la imatge personals, les imatges podran ser
difoses en els canals anteriorment citats.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la
limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Més informació sobre protecció de dades a www.vilobidonyar.cat.

Vilobí d’Onyar, ...... de.........................de 2020
Signatura:

Espai Jove-El Sindicat de Vilobí d’Onyar
Tel: 972 47 35 40 - 636 955 860
E-Mail: joventut@vilobidonyar.cat

