BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A UNA ACTIVITAT GRATUÏTA

Demanem que les persones que assisteixen a aquesta activitat s'inscriguin per tal de tenir constància de qui hi ha assistit
així com per poder-vos oferir un millor servei en el futur.

Nom i cognoms de l'alumne

Edat

Nom del responsable

DNI

DNI del responsable

Adreça

Codi Postal

Telèfon de l'alumne

Correu electrònic de l'alumne

Telèfon del responsable

Correu electrònic del responsable

Població

Nom de l'activitat

Dia de l'activitat

Horari de l'activitat

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D'IMATGE
Les vostres dades personals seran incloses en un fitxer de l'Ajuntament de Sils destinat a gestionar les activitats del Centre Cívic i a informar sobre les
activitats culturals que es realitzin al municipi. L'Ajuntament de Sils adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable,
que disposa la Llei Orgànica 15/0999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si no desitgeu rebre aquesta informació marqueu amb una creu la següent casella:
La inscripció a aquesta activitat comporta que doneu el vostre consentiment perquè es puguin prendre imatges de l'activitat en la qual hi pot aparèixer el
participant. També comporta que ens autoritzeu perquè aquestes imatges es puguin difondre per a qualsevol mitjà, sempre que es faci amb caràcter
gratuït i amb l'únic objectiu de difondre l'activitat. Aquesta autorització dels drets d'imatge que ens esteu efectuant és gratuïta i comporta que no
reclamareu cap compensació o reclamació a l'Ajuntament per la utilització de les imatges per a la finalitat indicada.

Signatura

Sils,.........de.........................de 20...
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