FITXA D’INSCRIPCIÓ COM A USUARI/ÀRIA
CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE ST. SADURNÍ D'ANOIA
Dades de l’usuari/ària
Nom: ......................................................................................... Número d’usuari/ària: ........................
Primer Cognom: .................................................... Segon Cognom: ....................................................
Domicili: .................................................................................................. 08770, Sant Sadurní d’Anoia
DNI: ............................................................ Data de naixement: ..........................................................
Estat civil: .................................. Nom i cognoms cònjuge: ...................................................................
Tel. 1: .................................................................... Tel. 2: ....................................................................
Dades del familiar de contacte
Nom i cognoms: ....................................................................Tel.: ........................................................
Observacions
Activitats d'interès: ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Altres observacions: ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Data d’alta: ...................... Data de baixa: ...................... Motiu de baixa: .............................................
Autoritzo la recepció d’informació sobre activitats del Casal Municipal de la Gent Gran.

Segell de l’Ajuntament

Signatura de l’usuari/a

D'acord amb la normativa de protecció de dades personals us informem que les vostres dades seran
tractades per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia com a Responsable del Tractament, amb la finalitat
gestionar les activitats organitzades al Casal. Les dades seran conservades el temps necessari d’acord a la
normativa. Les dades no s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre
consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi.
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant la remissió
d’un escrit dirigit al responsable del tractament: alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, plaça de
l’Ajuntament núm. 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), o mitjançant instància a la Seu Electrònica.
Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat a la pàgina web de l’Ajuntament.

AUTORITZACIÓ DELS DRETS IMATGE PER A LA DIFUSIÓ D’ACTIVITATS DEL CASAL
El dret a la pròpia imatge està protegit per l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, així com el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia sol·licita la seva
autorització per a poder gravar imatges i/o fer fotografies on vostè aparegui per fer
publicar-les en la documentació i mitjans de comunicació habilitats per aquest Ajuntament i
fer difusió de les activitats en les que participi. La seva imatge podrà aparèixer de forma
individual o en grup.
En/Na,_____________________________________________ amb DNI/NIE o passaport
núm. ___________________, autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies
o filmacions corresponents a activitats de Casal Municipal de la Gent Gran. Concretament:
-

Filmacions o fotografies destinades a difusió pública no comercial (programes de futurs carnavals, tríptics, calendaris, exposicions, revistes, publicacions d’ activitats
d’àmbit cultural/comunicació de l’Ajuntament).
Filmacions o fotografies a la pàgina web o a les xarxes socials de l’Ajuntament
(Facebook, Youtube, Twitter, etc).

La autorització es realitza de forma no exclusiva i gratuïta, sense que es generi dret al meu
favor a rebre cap contraprestació. La cessió d'imatge es realitza sense límit geogràfic; de
forma indefinida, en tots els formats, suports i ocasions que l’Ajuntament cregui oportú. En
qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es compromet expressament a no explotar les
imatges de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que
hi apareixen.

Sant Sadurní d'Anoia, dia

d

Signatura de la persona que autoritza
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