Dades de la persona sol·licitant

FULL D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms

DNI

Data naixement

Domicili
Població

Codi postal

Telèfons de contacte

Província

Correu electrònic
/

Sol·licito de l’Ajuntament la inscripció en el següent taller
Codi del taller

Nom del taller

En cas de no tenir plaça en el primer taller escollit, sol·licito de l’Ajuntament la inscripció en el taller:
Codi del taller

Nom del taller

* Els tallers poden ser modificats tant en horari com en lloc de realització i/o anul·lats per manca d’inscripcions o per les indicacions
sanitàries del moment i/o per altres temes aliens a l’organització.

PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS

Les inscripcions es realizaran:
• Retallant aquest formulari i lliurant-lo al Centre de Gent Gran
Cirerers (Carrer de Sant Francesc de Sales, s/núm)
• Per telèfon trucant al número 93 749 73 97
• On-line: a través de la web de l’Ajuntament de Sant Joan Despí www.sjdespi.cat. Cal descarregar la sol·licitud i enviar-la al
Departament de Gent Gran (gentgran@sjdespi.net)
El període d’entrega de sol·licituds serà del 13 al 30 de setembre de 2021
El 4 d’octubre de 2021, sorteig d’ordre amb el número total d’inscripcions per determinar el lloc de la llista a partir del qual es realitzarà
l’assignació correlativa de places per ordre descendent.
Consulta de places a partir de l’11 d’octubre de 2021, trucant al 93 749 73 97.

INICI DE CURS: SETMANA DEL 2 AL 5 DE NOVEMBRE DE 2021
La persona que fa la inscripció informa de la veracitat de les seves dades i consenteix la seva comprovació per part de l’Administració.
En cas contrari i/o de no-veracitat de les dades es donarà de baixa la sol·licitud i s’anul·larà la plaça atorgada.
CONSENTEIXO

NO CONSENTEIXO

Protecció de dades de caràcter personal

Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Sant
Joan Despí. Finalitat del tractament: Gestió d’activitats relacionades amb l’envelliment actiu adreçades a la ciutadania. Exercici dels drets dels interessats: D’accés,
rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial
d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, número 9 - 08970 Sant Joan Despí, o telemàticament
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament hppts://www.https://www.seue.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.

