Sol·licitud de preinscripció a Illa Oberta - Tallers d’art 2019-20
Dades de l’alumne/a (*)
DNI

Nom

Adreça

Cognoms
Núm.:

Pis

Municipi
Data de naixement

Telèfon
Codi postal

Correu electrònic

Dades del tutor o la tutora en el cas d’alumnes menors d’edat.
NIF

Nom i cognoms

NIF

Nom i cognoms

Dades del/s tallers sol·licitat/s (per a participar al sorteig de les places)
Cal presentar una única sol·licitud amb les opcions de Tallers per ordre de preferència
(excepte en el cas del taller infantil).
Nom del taller
1a opció
2a opció
3a opció

Data del sorteig
4 de juliol de 2019

Publicació llistat d’admesos
5 de juliol de 2019

Declaració del tutor o la tutora, o de l’alumne/a major d’edat

_____________________________________, com a _______________________________,
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

Sabadell, ____ de _____ de____

Informació addicional sobre el tractament de dades personals
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de Sabadell. Pl. Sant Roc, 1 08201. Sabadell
Telèfon. 937453100 Servei d’Atenció Ciutadana 93 745 31 10
Adreça electrònica: protecciodades@ajsabadell.cat
Delegat de Protecció de Dades. dpd@ajsabadell.cat
Amb quina finalitat fem aquest tractament de les vostres dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar
de les diferents activitats educatives.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran el termini necessari per complir amb la
finalitat per la qual es van recaptar o el que estableixi la legislació en matèria d’arxiu
documental.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és la prevista a:
 És necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o altre persona física, o per
complir una missió realitzada en interès públic, o en exercici de poders públics
A quins destinataris es podran cedir les vostres dades?
Altres administracions públiques competents.
Quins són els vostres drets?
 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sabadell
estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
 Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les
dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies previstes a l'article
18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves
dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar
reclamacions.
 Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per
exercir o defensar possibles reclamacions.
 Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús
comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, Ajuntament o Entitat
Com podeu exercir els drets?
 Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Sabadell, a qualsevol de les oficines
d’Atenció Ciutadana.
 Mitjançant el/s formulari/s electrònic/s disponibles a la pàgina web municipal:
www.sabadell.cat
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una
reclamació davant:
 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Sabadell dpd@ajsabadell.cat
 L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

