FOTO

FULL INSCRIPCIÓ A L’ESPAI JOVE EL GALLINER
Data d’inscripció: _______________
Número de Soci: _______________

Nom i cognoms: _______________________________________________Data de naixament: ______________
Adreça: ________________________________________________ _______Localitat: ____________________
DNI: __________________________Telèfon 1___________________ Telèfon 2: _________________________
Correu electrònic: ______________________________Altres (facebook; bloc, pàgina web, etc): _____________
__________________________________________________________________________________________
Malalties importants: _________________________________________________________________________
Institut: ____________________________________ Aficions_________________________________________

Dono el meu consentiment per fer i publicar fotografies.
Si

No

Dono el meu consentiment perquè es puguin rebre missatges al correu electrònic i al mòbil.

Si

No

Signatura:

En cas de ser menor d’edat, autorització pare, mare o tutor legal.

Jo: _________________________________________________________amb DNI: ______________________
Com a pare, mare o tutol legal, autoritzo al meu/meva fill/filla: _________________________________________
Assistir a l’Espai Jove El Galliner i a participar de les activitats tant d’interior com d’exterior.

Dono el meu consentiment per fer i publicar fotografies.
Si

No

Dono el meu consentiment perquè es puguin rebre missatges al correu electrònic i al mòbil.

Si

No

Signatura:

- Documents que cal adjuntar: 2 fotografies mida carnet, fotocòpia DNI i fitxa sanitària.

Autorització d’ús d’imatges

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt disposa d’un espai web, un bloc i un butlletí en els que informa i fa difusió de les
seves activitats. En les pàgines del web, el bloc i el butlletí sovint es publiquen imatges on apareixen,
individualment o en grup, menors d’edat.
D'altra banda, l’Ajuntament difon les seves activitats per altres mitjans, com ara publicacions, fires, jornades,
exposicions, etc., en què també poden aparèixer imatges de menors, sols o en grup.
Atès que l’article 18.1 de la Constitució reconeix el dret a la pròpia imatge i la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, regula aquest dret, l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt s'adreça als pares o tutors legals dels menors perquè autoritzin la publicació de fotografies en què els
seus fills o les seves filles es puguin identificar clarament.

Dades personals

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a
Amb DNI o passaport
Nom del/la menor

Autoritzo
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a fer servir les imatges del meu fill o de la meva filla per fer difusió de les seves
activitats.

Signatura

Lliçà d’Amunt,

d

de 20

Nota legal: d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis
Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i seran objecte de tractament per a la gestió dels diferents
serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones
físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic
ajuntament@llicamunt.cat o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (c. d’Anselm Clavé, 73, 08186, Lliçà
d’Amunt).

