Ajuntament de Banyoles

SOL·LICITUD CARNET JOVE DBNY (JOVES)
SOL.LICITANT
Nom i cognoms

Data de naixement

DNI / NIF / CIF

REPRESENTANT (quan calgui)
Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF

(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Telèfons

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM

Població

SÍ

NO

SOL.LICITO
L’alta del Carnet Jove DBny.
La renovació del Carnet Jove DBany
AUTORITZACIÓ
Autoritzo:
A l’Àrea de Joventut a contactar amb mi per a qualsevol tipus d’aclariment o informació.
A l’Àrea de Joventut a que utilitzi aquestes dades per a informar de les activitats i serveis que es realitzen,
mitjançant e-mail i xarxes socials.
A l’Àrea de Joventut per tal que pugui utilitzar qualsevol sistema de captació d’imatges (filmacions,
fotografies, etc...) en les activitats, sortides o serveis als quals participi, per a fins relacionats amb l’Àrea
de Joventut.
A l’Ajuntament de Banyoles a presentar i registrar en nom meu aquest document signat i m’envii còpia
del registre.
* Si ets menor d’edat:
Jo, (nom de la mare, pare o tutor/a legal) _______________________________________________, amb DNI/NIE
número__________, autoritzo a (nom del/la jove) _______________________________________________ a
sol·licitar el CARNET JOVE DBNY.

Banyoles,

Signatura del/la jove i de qui autoritza (del tutor/a, pare
o mare, si escau)

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: expedició del CARNET JOVE DBNY, identificació de les persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions
establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: entitats col·laboradores del projecte.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçantse a l’Ajuntament de Banyoles.
Trobareu més informació a la web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles
Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: ajuntament@banyoles.org

