INSCRIPCIÓ AL CURS DE
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 2022/23
PER A LA GENT GRAN DE FLIX
En/Na ____________________________________________ amb DNI ____________________
autoritzo a utilitzar les dades d’inscripció d’anys anteriors.
Telèfon: _______________________ Adreça: ________________________________________
Població: _____________________________ Data naixement: __________________________
Adreça electrònica: _____________________________________________________________
SOL·LICITA:
L’alta al curs d’estiu de gimnàstica de manteniment per a la Gent gran, que realitza
l’Ajuntament de Flix amb un preu trimestral de 15 euros.
Declaro responsablement, pel que respecta als efectes de possibles danys i perjudicis i d’acord
amb el meu estat de salut, que puc realitzar l’activitat proposada.
Accepto la normativa, recomanacions i altres que afectin al funcionament del curs.
Assumeixo les responsabilitats que se’n puguin derivar en cas de no informar degudament de
l’existència d’alguna patologia que m’impedeixi realitzar la Gimnàstica de Manteniment.
AUTORITZO A DOMICILIAR EL REBUT AL MATEIX COMPTE DE L’ANY ANTERIOR
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: A l’AJUNTAMENT DE FLIX tractem les dades de caràcter personal amb estricta
confidencialitat i segons s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que
disposen els articles 13 i 14 del RGPD i l'article 11 de la LOPDGDD s'informa de les següents dades:
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE FLIX
NIF: P4306100A, C/ Major, 18 43750 Flix (Tarragona), Telèfon:
977410153. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpd@flix.cat o al telèfons
973 710 989 – 628 630 982
Finalitat: Gestió de l’activitat en la qual s’inscriu. Si ens autoritza, les imatges poden ser publicades per a fer-ne difusió.
Conservació: Els períodes necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Si s’escau, entitats col·laboradores i/o proveïdors de serveis.
Legitimació: Execució d'un contracte i/o consentiment de l’interessat.
Drets: Pot exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al correu electrònic del delegat de protecció de
dades, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació,
oposició, portabilitat y no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat. A més, pot
dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar una
reclamació.
Publicació de les imatges:
SÍ AUTORITZO
NO AUTORITZO, la publicació de les meves imatges a l’AJUNTAMENT DE
FLIX, de manera expressa i inequívoca, de forma lliure, voluntària, gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, incloent-hi, a més,
l’autorització per a publicar el nom i cognoms per a la seva difusió o explotació, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web,
comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i
comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L'exercici de la captació de les
imatges (o vídeos) per part de l’AJUNTAMENT DE FLIX, o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres,
on l’alumne/a resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades per l’AJUNTAMENT DE FLIX qui es
compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

Enviament d’informació:
AUTORITZO l'enviament d'informació, a través de missatgeria instantània, i a que m’afegeixin en llistes
de difusió, al meu telèfon mòbil i a la meua adreça electrònica.

Signatura:

INSCRIPCIÓ AL CURS DE
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 2022/23
PER A LA GENT GRAN DE FLIX

AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT (només en cas de canvi de número de compte
bancari o nova inscripció)
En/Na ___________________________________________________, de la població
de Flix, amb NIF núm. _________________________

AUTORITZO
A l’Ajuntament de Flix, amb NIF/CIF núm. P4306100A, a carregar els rebuts
corresponents a les quotes mensuals del Curs de Gimnàstica de Manteniment
per a la Gent Gran, al compte corrent:

IBAN

Signatura del titular del compte

