ACTIVITATS FÍSIQUES PER A LA GENT GRAN 2019-2020
Nom i cognoms

NIF / Passaport

Domicili

Número

Telèfons

Població

Codi Postal

El Masnou

08320

/
Data de naixement

Pis

Porta

Correu electrònic

L’accés és exclusiu per a empadronats/des de més de 60 anys. Per inscriure’s cal ensenyar l’original del DNI de la persona
que s’inscriu o bé, omplir l’autorització complimentada degudament (al dors). Només es poden inscriure a 2 classes + pavelló.

CAN MANDRI
OCATA (Cal Ros)
CAN MALET
PAVELLÓ

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dilluns
Dimecres
Dimarts
Divendres
Dijous

10:15h
17:15h
17:15h
17:00h
10:15h
10:15h
10:15h
10:15h

11:15h

11:15h
11:15h
11:00h
11:00h

17:15h

SÍ
NO
AUTORITZO l’Ajuntament del Masnou a consultar les dades del Padró municipal d’habitants per d’inscripció a
les activitats físiques per a la Gent Gran 2019-2020.
A complimentar per l'Ajuntament: Consta al Padró municipal d’habitants del Masnou
SÍ
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.
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:
Dades de contacte del dpd@elmasnou.cat
delegat de Protecció de Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou
Dades
Tel. 93 557 17 00

Responsable del
tractament:

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

Finalitat del tractament:

Inscripció activitats per a gent gran, 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

Jo, ………..………………………………………….....amb NIF/NIE …………………..…...........…..

AUTORITZO a:

Nom: ……………………………...………………………… amb NIF/NIE ……………............……..
perquè pugui fer en nom meu la inscripció a les activitats físiques per a la Gent Gran 2019-2020

AUTORITZO l’Ajuntament del Masnou a consultar les dades del Padró municipal d’habitants
per d’inscripció a les activitats físiques per a la Gent Gran 2019-2020.

El Masnou,__________ d________________________de 20___

Signatura de la persona que autoritza,

Signatura de la persona autoritzada,

Documents que cal presentar:



Fotocòpia del NIF, passaport o permís de residència de qui autoritza



Original del NIF, passaport o permís de residència de l’autoritzat

