Imprimir formulario

CURSETS ESPORTIUS

ALTEA 2017 /2018

INSCIPCIÓ
Nombre/Nom
Apellidos /cognoms

Firma/Sig Responsable

Fecha nacimiento/ Data naiximent
Años / Anys

Sexo/Sexe

Cursos en los que desea ser matriculado / Turnos ens los que desea realizar el curso
Cursos en els quals desitja ser matriculat / Torns en els quals desitja realitzar el curs

Datos Responsable/ Dades Responsable
Nombre/Nom
Apellidos /cognoms
Dirección/Direcció
Localidad/Localitat
Correo Electrónico/Correu Electronic

DNI

CP

tel.

El padre/madre o tutor legal consiente expresamente la utilización de la imagen de su hijo/a para publicarla en redes sociales
o página web del AYUNTAMIENTO DE ALTEA.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos haya facilitado se almacenarán en un fichero automatizado de
datos de carácter personal cuyo titular es Excmo. Ayuntamiento de Altea.
El Excmo. Ayuntamiento de Altea utilizará estos datos con la finalidad de informarle de las actividades, cursos, etc.. de cada momento.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita, fechada y firmada, con indicación de su nombre, apellidos, domicilio y fotocopia del DNI/CIF, que tendrá
que enviar a: Excmo. Ayuntamiento de Altea, Plaza de José María Planelles, Nº 1 - 03590 - Altea - (Alicante) - España o al correo electrónico altea.deportes@cv.gva.es con el asunto BAJA CORREO.
D'acord amb l'establit en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que ens haja facilitat s'emmagatzemaran en un fitxer automatitzat de dades de
caràcter personal que el seu titular és Excm. Ajuntament d'Altea.
L'Excm. Ajuntament d'Altea utilitzarà aquestes dades amb la finalitat d'informar-li de les activitats, cursos, etc.. de cada moment.
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita, datada i signada, amb indicació del seu nom, cognoms, domicili i fotocòpia del DNI/CIF, que haurà d'enviar
a: Excm. Ajuntament d'Altea, Plaza de José María Planelles, Nº 1 - 03590 - Altea - (Alacant) - Espanya o al correu electrònic altea.deportes@cv.gva.es amb l'assumpte BAIXA CORREU.

