CARNET JOVE EL GALLINER

DADES JOVE

Sol·licitud

NÚMERO DE CARNET

NOM I COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT

/

/

DNI

CORREU ELECTRÒNIC
ADREÇA

NÚMERO

MUNICIPI

CENTRE D’ESTUDIS

MALALTIES IMPORTANTS

AUTORITZACIÓ

TELÈFON JOVE

Si

/ No

ALTRE TELÈFON

consento i autoritzo l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a fer fotografies i utilitzar-les per

fer difusió de les seves activitats als mitjans de comunicació locals (veure Nota legal).
Si

/ No

dono el meu consentiment per rebre missatges de correu electrònic o missatges

de text al telèfon mòbil.

EN EL CAS DE SER MENOR D’EDAT
NOM DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL
DNI PARE/MARE/TUTOR
Si

/ No

TELÈFON DE CONTACTE

autoritzo el meu/meva fill/a assistir a l’Espai Jove El Galliner; a participar de les

activitats tant d’interior com d’exterior organitzades per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament.

SIGNATURA

Lliçà d’Amunt,

Signatura jove major d’edat o del pare, mare o tutor legal:

de

de 201

.

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt disposa d’un espai web, un butlletí i xarxes socials en els que informa i fa difusió
de les seves activitats. En les pàgines del web, el butlletí i les xarxes socials 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.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, dono el meu consentiment exprés perquè l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pugui captar les meves imatges/les imatges del meu fill/a a través de sistemes de càmeres o videocàmeres o d’altres
dispositius, durant el desenvolupament d’activitats organitzades per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt o en les que
aquesta col·labori, i les pugui reproduir i difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de comunicació,
en l’àmbit de les seves competències i actuacions.

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 ísiques 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).

