SOL·LICITUD
ICITUD D’INSCRIPCIÓ
D
EN
EL PROGRAMA “VACANCES
PER A TOTES I TOTS”

Mod. 0334.V.1
0334.V
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (MARE, PARE, TUTOR/A)
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Tel. avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça de correu electrònic

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Tel. avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça de correu electrònic

AUTORITZACIÓN NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA
Sol·licite
licite rebre les notificacions relacionades amb aquest assumpte únicament per mitjans electrònics
 La lectura de la notificació electrònica es considera una notificació legal.
 Els avisos de les noves notificacions s’enviaran al telèfon mòbil i/o e-mail
e
indicats
Si s’indica un representant les notificacions es realitzaran únicament al representant, en cas contrari es realitzaran únicament
únicam
a
l’interessat.

SOL·LICITUD
La inscripció en el programa “Vacances per a totes
tot i tots, Estiu 2021”
Dénia,

de

de

Firmat:

Amb la firma d’aquesta sol·licitud manifeste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les dades de caràcter
personal pertinents per a la gestió d’aquesta sol·licitud, en base a la informació sobre l’esmentat tractament existent en l’últim
l’
full d’aquest
formulari i en la pàgina web https://oac.denia.es/es/ajuda/oac/rgpd.aspx
AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE LES PERSONES MENORS D’EDAT EN PÀGINA
GINA 2.
2 Sense aquesta autorització la
seua sol·licitud no podrà ser atesa.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Fotocòpia del DNI
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APORTACIÓ DE DOCUMENTS
D'acord al que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
administrac
públiques, les persones interessades tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'administració actuant o
hagen sigut elaborats per qualsevol altra administració. L'administració actuant podrà consultar o recaptar aquests documents
llevat que la persona interessada s'hi oposara. No cabrà l'oposició quan l'aportació del document s’exigisca en el marc de
l'exercici
ici de potestats sancionadores o d'inspecció. Aquest Ajuntament, excepte oposició expressa per part seua, recaptarà
electrònicament dades a la DGP, INSS, AEAT, SEPE o altres que siguen necessàries.
NO PRESTE CONSENTIMENT perquè l’Ajuntament de Dénia obtinga de forma directa aquestes dades.
En cas de denegar aquest consentiment, o en cas de no estar disponible la Plataforma d’Intermediació, la persona interessada
haurà d’aportar electrònicament. o presencial la documentació requerida, responent de la veracitat i vigència d’aquesta.

DADES DEL XIQUET O XIQUETA
1.
Nom

1rr cognom

Data de naixement

2n cognom
Període de matrícula

Juliol

Agost

2.
Nom i cognoms

1r cognom

Data de naixement

2n cognom
Període de matrícula

Juliol

Agost

3.
Nom i cognoms

1r cognom

Data de naixement

2n cognom
Període de matrícula

Juliol

Agost

4.
Nom i cognoms

1r cognom

Data de naixement

2n cognom
Període de matrícula

Juliol

Agost

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
PERSONALS DE LES PERSONES MENORS D’EDAT
Sr./Sra.

, amb DNI/NIE/Passaport (vigent) núm.
n

, en qualitat de PARE/MARE/TUTOR/A
/A de les persones menors

incloses en aquesta sol·licitud, declare
e sota la meua responsabilitat ostentar la potestat suficient per a autoritzar el
tractament de less dades de caràcter personal de dites persones, les dades de les quals figuren en aquesta sol·licitud, en relació
amb l’activitat “VACANCES PER A TOTES I TOTS” , subjecta a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter
personal. En cas de no atorgar aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser atesa.

Dénia,

de

de

Firmat:
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Marcant aquesta casella expresse el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament d’imatges i/o gravacions que puguen
arreplegar-se
se en el transcurs de l’activitat, les quals puguen
pu
ser objecte de publicació en mitjans de comunicació i xarxes socials d’aquest
ajuntament. Les imatges i gravacions no seran cedides
dides a terceres persones, excepte en els casos
casos previstos per la llei.
Aquestes autoritzacions poden ser revocades en qualsevol moment, remetent una sol·licitud al respecte al domicili de la persona responsable
del tractament indicat en el clausulat específic sobre protecció de dades personals existents en aquest mateix document.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Persona responsable del tractament

Ajuntament de Dénia
Adreça: plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia

Domicili de la persona responsable

CIF: P0306300E
Correu electrònic: rpd@ayto-denia.es
Telèfon: 965780100

Persona delegada de protecció de
dades

Finalitats

Conservació de les dades

Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant:



Correu electrònic: dpd@ayto-denia.es
Correu ordinari: carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia

La finalitat d’aquest tractament és la GESTIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS I/O ESPORTIVES.

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments
aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració pública.

Consentiment de la persona interessada.
Legitimació / Bases jurídiques

Destinataris de les seues dades

Drets

Exercici de poders públics conferits a la persona responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal
aplicable a la
a persona responsable del tractament.
Les seues dades podran ser comunicades a les entitats públiques i/o privades competents o necessàries per a la
tramitació de la seua sol·licitud, incloent
inclo
l’empresa adjudicatària dels serveis i les empreses subcontractades per
aquesta per al seu desenvolupament.

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si
escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se
dirigir se a l'autoritat de control per a reclamar els seus
drets.
Per a exercir aquests drets, ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Dénia, registre d'entrada, plaça de la
Constitució, 10, 03700 Dénia, indicant “persona
“
responsable de protecció de dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la
realitzar mitjançant:
(1).
Correu ordinari. Recomanable correu certificat.
(2).
Instància presencial o en Seu Electrònica.
(3).
Correu electrònic adreçat a la persona delegada de protecció de dades.
En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació,
pot triar entre aquestes dues opcions:
(1).
Fotocòpia
otocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, passaport).
(2).
En
n absència d’aquesta fotocòpia, l’Ajuntament verificarà la seua identitat telemàticament. En cas
d’indisponibilitat dels serveis
servei electrònics, vosté haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la
seua identitat.
identitat

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça:
https://oac.denia.es/va/ajuda/oac/rgpd.aspx
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