
INSCRIPCIÓ CURS DE MONITOR/A DE LLEURE

Termini d’inscripcions: fins el 15 de novembre de 2019, mitjançant pagament de 220 €.

DADES PARTICIPANT:

Nom i cognoms:.........................................................................Data naixement:......./......../........Edat:.........

Adreça postal: ..................................................................................Població: ..........................................

Telèfon de contacte: .......................................Telèfon del pare/mare/tutor legal:...........................................

- Que la meva imatge/veu pugui sortir  en fotografies i/o  vídeos corresponents a activitats organitzades per

l’Ajuntament i pel Punt d’informació juvenil El Raig i publicades en:

 La web, Facebook, Instagram, Twitter i Telegram de l’Ajuntament de Navàs i del Raig:       SI NO

 Revistes o publicacions editades per l’Ajuntament:         SI       NO

- Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació i difusió de l’Ajuntament de Navàs i

del Raig:            SI         NO

- Que autoritzo la cessió de dades personals per a fins administratius, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679

del parlament i del consell, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades personals:       SI        NO

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament Ajuntament de Navàs
Plaça de l’Ajuntament, 8, 08670 Navàs
Tel. 938390022 Fax 938390196 navas@navas.cat www.navas.cat

Dades de contacte delegat 
de protecció de dades

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel. 93 472 65 00 dpd.ajnavas@diba.cat

Finalitat del tractament Gestió i  control  de la difusió  de les fotografies i/o vídeos corresponents al  curs de
monitors  organitzat  per  l’Ajuntament  i  pel  Punt  d’informació  juvenil  El  Raig.  Les
fotografies es conservaran de manera permanent, exclusivament per motius d'arxiu en
interès  públic,  investigació  científica  o  històrica  i/o  amb  finalitats  estadístiques,  de
conformitat amb l'article 89.1 RGPD. 

Legitimació Consentiment de la persona afectada.

Destinataris La  vostra  imatge  es  comunicarà  a  tercers  d’acord  amb  el  consentiment  prestat  i
donades  les  característiques  dels  llocs  on  es  publiquen  les  imatges  i  dades
relacionades poden restar visibles de manera indefinida i ser reutilitzades per tercers.
Les altres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza o si ho
heu consentit prèviament.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos
al tractament i  sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’adreça de
l’Ajuntament  de  Navàs  o  mitjançant  la  seva  seu  electrònica
(http://navas.eadministracio.cat/info.0).

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web
de l’Ajuntament de Navàs

Navàs, ..... de .................... de 2019

Signatura
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