FITXA D’INSCRIPCIÓ
CENTRES MUNICIPALS DE JOVES
201_-201_

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Centre d’estudis o lloc de treball

Curs:

Fotografia

Adreça:
Vull rebre
informació
per correu
electrònic

Correu electrònic:

 Si
 No

Dades de contacte:
Nom

Telèfon

Jove:
Mare:
Pare:
Tutor/a legal:

Altres:

Marqueu amb una creu el centre corresponent:

CENTRE DE JOVES

Pagaments:
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPÍRALL
BBVA 0182 9766 16 0200059796

Marqueu només una casella

Corró d’Avall
Bellavista

Autoritzacions (només menors d’edats)
Jo, _______________________________________, amb DNI núm. ______________ com a pare, mare o tutor/a legal, autoritzo
al meu fill/a ___________________________________ a:
Sí
No
Participar de totes les activitats organitzades pel Centre Municipal de Joves
Aparèixer a les fotografies preses durant les activitats de tot l’any on consta inscrit, així com les publicades als
mecanismes de difusió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (pàgina web, fulletons informatius, flickr,
wordpress, facebook., etc)
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Les Franqueses del Vallès, a ____ de _______ del 201_
Signatura del pare, mare o tutor/a

Documentació
La documentació necessària que cal aportar per complimentar la inscripció és:
o Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social del jove
o Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal
o Fotocòpia del carnet de vacunes
o Butlleta d’inscripció omplerta
o Fotografies mida carnet del jove
o Resguard de l’ingrés bancari d’inscripció al compte corrent corresponent

D’acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant la seva sol·licitud a l’Àrea d’Infància i
Joventut. Autoritzo a l’Àrea d’Infància i Joventutde les Franqueses del Vallès, a fer ús de les dades personals sol·licitades per a la tramesa
d’informació que pugui ser del seu interès.

