
PERÍODE D’INSCRIPCIONS: FINS AL 9 DE SETEMBRE 2022

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Lliurant el formulari a: Centre de Gent Gran Cirerers i/o Àrea de Serveis a la Persona

On-line: a través de la web de l’Ajuntament de Sant Joan Despí www.sjdespi.cat

SORTEIG ORDRE DE SOL·LICITUDS: 15 DE SETEMBRE

PUBLICACIÓ DE LLISTES I PAGAMENT DELS TALLERS: A PARTIR DEL 19 DE SETEMBRE

INICI CURS: SETMANA DEL 3 D'OCTUBRE

FINAL CURS: 26 DE MAIG DE 2023

PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS

* 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.

FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades de la persona sol·licitant

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

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

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

Nom i cognoms Data naixementDNI

Codi del taller Nom del taller

Codi del taller Nom del taller

Població ProvínciaCodi postal

Telèfons de contacte
/

Correu electrònic

Domicili

Protecció de dades de caràcter personal
Conforme el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre  (LOPDGDD) informem del tractament de dades personals ens 
el termes que s’exposen a continuació:
Responsable: Ajuntament de Sant Joan Despí - Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Delegat de protecció de dades: dpd@sjdespi.net. Finalitat: Gestió d'activitats relacionades amb l'envelliment actiu   adreçades a la ciutadania. Legitimació: El 
compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al responsable. Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament 
necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable.  Destinataris: El responsable podrà 
comunicar a les autoritats competents en la matèria. Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d'accés, rectificació, 
limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) o al delegat de protecció 
de dades dpd@sjdespi.net.   Cal adjuntar-hi  fotocòpia del seu document oficial d’identificació, o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament 
https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica. Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.-
gencat.cat). Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web  www.sjdespi.cat –Protecció de dades

TALLERS GENT GRAN CURS 2022-2023


