
 

 
 

 
 

 

 
 SÍ        NO       Dono el meu consentiment per a la utilització de fotografies que l’Ajuntament del Masnou pugui fer de les 
activitats d’aquest  programa en les quals podria sortir el/la participant per a les publicacions del consistori i per al web municipal.               
 
El pagament de les activitats es realitzarà al Complex Esportiu mitjançant qualsevol targeta de crèdit o dèbit. 
 
Aquets cursos quedaran regulats segons les ordenances del Preu Públic 2, així com la informació per qualsevol modificació o baixa, les quals es 
troben a l’enllaç: 
http://elmasnou.webmunicipal.diba.cat/media/repository/documents_oficials/normativa_fiscal/ordenances_fiscals_2019/of_27_preu_public_02_com
plex_esportiu_municipal.pdf 
 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:   Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la 
protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran 
tractades per part de l’Ajuntament del Masnou, que n’és el responsable, com segueix: 

Responsable del 
tractament: 

Ajuntament del Masnou 
Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou 
Tel. 93 557 17 00 ajuntament@elmasnou.cat 

Dades de contacte del 
delegat de Protecció de 
Dades 

dpd@elmasnou.cat  
Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou 
Tel. 93 557 17 00 

Finalitat del tractament: 
Inscripció activitats esportives per adults, activitat inclosa dins el tractament de Usuaris de serveis municipals en l’exercici de les 
competències i funcions assumides per l’Ajuntament. La negativa a aportar aquestes dades personals implica la impossibilitat de 
dur a terme la finalitat esmentada. 

Legitimació: 
La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament, o el seu consentiment 
exprés. 

Destinataris: Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei. 

Drets: 

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a 
retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i 
conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de 
Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elmasnou  
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del 
web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/  

Termini de conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.  

 

Signatura persona que s’ inscriu: 
 
 
 

    Data ……/ ………./ 2019 

ACTIVITATS ESPORTIVES PER ADULTS 

Nom i cognoms NIF / Passaport 

  

Domicili Número Pis Porta 

    

Telèfons Població Codi Postal 

                                                            /                                                                                          

Data de naixement Correu electrònic 

  

Activitats 
(Escola Rosa Sensat) 

Horaris 

 
Mensual 

 

Trimestres naturals 
Gener-febrer-març 

Abril-maig-juny 
Octubre-novembre-desembre 

 

AERÒBIC  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.30 h 25 € 60 € 

BODY TONO              Dimarts i dijous, de 19.15 a 20.15 h 25 € 60 € 

PILATES TARDA        Dilluns i dimecres, de 19.15 a 20.15 h 33,95 € 81,70 € 

PILATES VESPRE           Dimarts i dijous, de 20.15 a 21.15 h 33,95 € 81,70 € 
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