Fitxa autorizació ESPAI JOVE VILA-SECA
2022

MEGAESTIU 2019
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1r Cognom

2n Cognom

Nom

Adreça ......................................................................... ........................
CP ............

Població ...................................

.......................................

Data naixement

núm. ...........

Pis ............

..........................................................................

...........................................

Estudies a Vila-seca? Si la resposta és sí, siusplau, indican’s a on.
Institut ...................................................................... Curs ................
Universitat.................................................................. Grau/Màster/Postgrau...........................................
Centre....................................................................... Curs........................................................................
Data i signatura

Aquesta inscripció ha de ser lliurada juntament amb:
Fotocòpia de DNI/NIE/Passaport del/la jove.
Fotocòpia de la targeta sanitària del/la jove.
*omplir només per persones menors d’edat
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Jo,
, amb Document d’Identitat núm.
, com a
pare/mare/tutor, autoritzo a
a participar en la festa d’inauguració de l’Espai
Jove que es portaran a terme el 9 de juny de 2022 de 19:00 a 21:00, sent coneixedor i acceptant les condicions
de funcionament intern i el règim de responsabilitats del centre. Aquesta autorització es fa extensiva a les
decisions mèdic-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’urgència.
Data i signatura

En cas de que la persona jove sigui menor d’edat, adjuntar també:
Fotocòpia del DNI/ NIE/Passaport del pare/ mare o tutor/ra.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem
que les dades introduïdes en el formulari, són les estrictament necessàries i que s’incorporaran a un fitxer de
l’Ajuntament amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició sobre les vostres dades, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a :
pij@vila-seca.cat

ACTIVITATS DE LA PROGRAMACIÓ 2022
T’enviarem un correu o et trucarem per telèfon per confirmar i recordar-te les teves inscripcions
o per informar-te.
Estàs d’acord?
SI AUTORITZO

DRETS
D’IMATGE

NO AUTORITZO

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins 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, i en compliment de la normativa
aplicable en matèria de protecció de dades personals, l’Ajuntament de Vila-seca demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals per fer ús de la imatge del seu fill/a en aquelles fotografies o filmacions corresponents a les
activitats realitzades durant la seva participació a l’Espai Jove Casa dels Obrers i captades mentre fan ús de
qualsevol dels espais i instal·lacions on es realitzin aquestes activitats, amb la finalitat de promocionar i difondre
l’activitat en diferents mitjans de comunicació i difusió.
SI AUTORITZO

NO AUTORITZO

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem
que les dades introduïdes en el formulari, són les estrictament necessàries i que s’incorporaran a un fitxer de
l’Ajuntament amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició sobre les vostres dades, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a :
pij@vila-seca.cat

