AJUNTAMENT DE CREVILLENT

SOL·LICITUD
CURSOS I TALLERS
SOL·LICITANT:(Responsable legal en cas de menor de 18 anys)
Nom i Cognoms:

N.I.F.:

Data Naixem:
Tipus via:

Població:

Província:

Domicili:

Nº:

Telèfon(s):

E-mail:

En el cas que l’alumne que realitze el curs siga menor de 18 anys o es requerisca
autorització del responsable legal:
DADES DEL MENOR:
Nom i Cognoms:
N.I.F.:

Data de Naixement:

El sol·licitant declara ser tutor i ostentar la potestat del menor anteriorment indicat, i AUTORITZA
a l’Excm. Ajuntament de Crevillent a recaptar i tractar les dades personals del seu fill /a declarats
enel present, basant-se en la Clàusula de Privacitat inclosa al peu de pàgina.
ACTIVITAT SOL·LICITADES:
(S’admetrà als alumnes per odre de recepció de les inscripcions)

Firma sol·licitant:

Crevillent,

de

de 20

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL-Reglament General de Protecció de Dades-UE.
El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Crevillent, amb domicili en: Carrer Major
9, 03330 Crevillent. La finalitat per a la qual les seues dades seran tractades és la gestió de sol·licitud de cursos/activitats del Centre
Jove “Juan Antonio Cebrián”. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al
responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Els possibles destinataris de
les seues dades estan especificats en la informació addicional. Els Drets que vosté com a interessat ostenta consisteixen en: accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. La manera
d'exercir aquests drets s'indica en la informació addicional. Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de
Dades en el revers de la present sol·licitud.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable
Tractament
Domicili del
Responsable
Delegat de
Protecció
de Dades

Excmo. Ajuntament de Crevillent
Direcció: Carrer Major 9, 03330Crevillent
Correu: lopd@crevillent.es

NIF:P0305900C
Telèfon: 965401526

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
(1).
Correu electrònic: dpd@crevillent.es
(2). Correu ordinari:
Ajuntament de Crevillent (Att: Delegat Protecció
Dades)C/Major, 9
CP:03330 Crevillent (Alacant)
Les finalitats d’aquest tractament són:

Finalitats

(1). Gestió sol·licitud de cursos/activitats del Centre Jove “Juan Antonio Cebrián
(2). Gestió de fotografies realitzades durant les activitats per a la promoció i difusió d’aquestes.

Conservació
de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establert per al tractament, la legislació aplicable i els
requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació/
Bases
jurídiques

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim
local

Destinataris
de les seues
dades

Les dades seran concedides a l’empresa que realitze el curs corresponent.

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat
i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat.
Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Crevillent, Registre d’Entrada, Carrer
Major 9, 03330 Crevillent, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
(1).
(2).

Drets

Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a la direcció indicada en l’epígraf “Domicili del Responsable”
Seu electrònica (https://sede.crevillent.es). Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, les dades de
contacte dels quals es troba a l’epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, vosté
pot triar entre aquestes dues opcions:

(1). Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
(1). Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per la qual
cosa haurà d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el seu
número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, vosté haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu
de la seua identitat.
Així mateix, s’autoritza l’enviament d’sms o correus electrònics per a informar-li quan sorgisquen informacions del seu
interés. Pot revocar el consentiment de l’enviament d’informacions enviant un correu electrònic a la direcció
bajasms_cj@crevillent.es amb l’assumpte “BAIXA ENVIAMENT INFORMACIÓ” i especificant al missatge el correu
electrònic i /o el número de telèfon que desitja que donem de baixa en la nostra llista.

