FORMULARI INSCRIPCIÓ CLASSES DE ROLLERBLADING
NOM I COGNOMS:

TELÈFON:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

EDAT:

Marca el nivell :
DE 10’30 A 14’00H i DE 15’00 A 17’00H
Nivell:

 Iniciació

 Avançat

Disposes de patins ?  SÍ
 NO
En cas que no, indica el teu número de peu:
Disposes de casc i proteccions? SÍ
 NO
NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

DNI:

TELÈFON CONTACTE:

ADREÇA:

CP:

POBLACIÓ:


MANIFESTO
LA
MEVA
CONFORMITAT EXPRESSA
I
AUTORITZO
que
el
meu
fill/a,
tutelat/da__________________________________________________________________________, les dades del qual
consten al formulari, pugui participar a l'activitat també assenyalada al mateix, organitzada per l'Ajuntament de Pineda de
Mar.
 AUTORITZO que la imatge del menor pugui aparèixer en fotografies o elements de difusió corresponents a activitats
organitzades per l’Ajuntament Pineda de Mar i publicades en qualsevol mitjà de comunicació d’àmbit municipal,
presentacions digitals o filmacions destinades a difusió pública no comercial.

SIGNATURA:
Pineda de Mar, _____de ________________ de 2021.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Regidoria de
Joventut (Ajuntament de Pineda de Mar) demana el consentiment als pares o tutors legals dels joves poder publicar imatges on apareguin els seus fills i filles on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’Ajuntament de Pineda de Mar, responsable del tractament, facilita la informació bàsica següent:
Responsable
Ajuntament de Pineda de Mar
Protecció de dades
dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals: registre de participants a activitats d’iniciació esportiva.
Legitimació
El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud
Destinataris
No es cediran les dades a tercers, tret de l’obligació legal
Drets
Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del
responsable (Plaça de Catalunya, 1, 08397-Pined de Mar
Conservació
Segons el calendari de conservació documental d’aquesta administració municipal
Informació addicional
Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la pàgina web següent: https://seu.pinedademar.org
L’Ajuntament de Pineda de Mar l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè
té dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org
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