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1r Cognom

2n Cognom

Nom

Adreça
CP

núm.

Data naixement

Pis

Núm.

Porta

Població

Inscripció activitat:

DRETS
D’IMATGE

Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, les direccions dels departaments de
Joventut dels Ajuntaments de Cambrils, Salou i Vila-seca demanen el vostre
consentiment per poder publicar fotografies, possibles reportatges en diaris o fins i tot a
la televisió, fulletons d’activitats, xarxes socials on la vostra imatge sigui clarament
identificable.
SI AUTORITZO

NO AUTORITZO

Data i signatura

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

Fotocòpia del DNI
 Fotocòpia de la targeta sanitària

Si Vè. no s’oposa expressament, de conformitat amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, la presentació d’aquesta sol·licitud comportarà l’autorització als Ajuntaments de Cambrils,
Salou i Vila-seca per consultar o recaptar a les administracions públiques que a continuació es detallen la informació o els document
que siguin necessaris per tramitar la seva sol·licitud.
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.
Delegat de protecció de dades: dpd@vila-seca.cat
Finalitat del tractament: La finalitat serà únicament donar tràmit a
la seva sol·licitud.
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini de
temps que es trobi vigent l’expedient administratiu. No obstant, les
dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d’arxiu
d’interès públic, finalitats d’investigació científica i històrica o
finalitats estadístiques.

Legitimació: El tractament de les dades és necessari per al compliment
d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici dels poder públics
conferits.
Drets: Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la
rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu
cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se al Registre d’entrada de
l’Ajuntament de Vila-seca, o bé a https://seuelectronica.vilaseca.cat/ca/web/guest/proteccio-de-dades-de-caracter-personal
on
hi
trobarà més informació addicional sobre la protecció de dades.

