
Horari

Dades de l'alumne

DNI Telèfon 

Empadronat □ SÍ (presenta justificant)     □ No

Descomptes □ per 2a activitat de Cultura. Nom de l’activitat: ____________________

□ per persones aturades (s'ha d'aportar document acreditatiu)

□ per família nombrosa, pensionista, …. (s'ha d'aportar document acreditatiu)

Sant Josep de sa Talaia, ______ d ____________________ de 201__

Signatura,

Correu electrònic

tel. 971 801 598 · fax 971 801 628 · www.santjosep.org
c. Consultori, 1· 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

2. Expressament us informam que l’Ajuntament farà fotografies i realitzarà filmacions dels esdeveniments que organitzi, i les
usarà en publicacions del consistori i a la seva pàgina web. L’assistència als esdeveniments suposarà consentiment exprés per
a la captació i ús de la imatge de l’assistent als efectes indicats. 

□   No vull rebre comunicacions sobre activitats culturals organitzades per l’Ajuntament. 

Així mateix us informam que les vostres dades de contacte seran utilitzades per trametre-us informació relativa a altres activitats
culturals que organitzi l’Ajuntament. Aquesta comunicació podrà realitzar-se per mitjans electrònics en el cas que ens hàgiu
facilitat el vostre mail o telèfon mòbil. Si no voleu prestar el vostre consentiment per a aquestes comunicacions podeu indicar-ho
marcant la següent casella:

4. L’òrgan administratiu, davant el qual podeu exercitar, si és el cas, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i aquells

altres reconeguts en la Llei orgànica 15/1999 és Secretaria General de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, carrer de Pere

Escanellas, núm. 12-16, 07830 de Sant Josep de sa Talaia.

3. Cessions de les dades previstes: entitats o administracions públiques col·laboradores amb els esdeveniments; companyies
d’assegurances que cobreixin la responsabilitat civil dels esdeveniments; fotografies a la pàgina web de l’Ajuntament o vídeos
promocionals del consistori. 

FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS CULTURALS PER A ADULTS 

Població

Nota: l'import de la matrícula només es retornarà si l'Ajuntament cancel·la el curs o per falta de places. En aquest cas la persona 
interessada ha de sol·licitar la devolució d'aquest import amb un registre d'entrada, indicant-hi el núm. de compte. 

1. Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer de dades personals, anomenat Activitats culturals, cursos i festes , del qual és
responsable l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, amb la finalitat de gestionar la vostra inscripció al curs sol·licitat així com
les activitats  que s’hi realitzin durant la realització d’aquest. 

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informam que:

Activitat

Lloc

Nom Llinatges

Adreça


