
Dades del sol·licitant

Dades del representant 

NIF o CIF

Dades del grup

Sant Josep, ____ de ______________ de 2015

Signatura,

Inscripcions fins a l'11de febrer a l'Ajuntament de Sant Josep o a les oficines municipals

A la inscripció s'ha d'adjuntar la següent documentació:

2. fotocòpia del permís de conduir del conductor
3. fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
4. l'assegurança del vehicle en vigor

Adreça electrònica

Telèfon CP

Adreça Població

FULL D’INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNAVAL 2015

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. 

Nom del grup

Categoria Nre. de participants

Nom Llinatges

DNI

DISSABTE 14 DE FEBRER A SANT JOSEP

1. fotocòpia del permís de circulació del vehicle

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:

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. 

c. de Pere Escanellas, 12-16· 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)·tel. 971 800 125 · fax 971 801 628 · www.santjosep.org

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. 

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.

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:

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

Nom i llinatges

CP

Població

Dimensió total amb plataformaNre. de vehicles

Adreça


