
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A L'ACTIVITAT D’ESTIU 2019
ZONA 5

DADES DEL PARE, LA MARE O EL/LA TUTOR/A LEGAL
Nom i cognoms
     

DNI / NIE / PASSAPORT
     

Domicili
     

Núm.
     

Pis
     

Porta
     

Telèfon fix
     

Codi postal i població
       

Província
       

Telèfon mòbil
     

Correu electrònic
     

Relació amb l’infant:

 
Autoritza l’enviament de missatges SMS?

 SÍ  NO

DADES DE L’INFANT
Nom i cognoms
     

DNI / NIE (si en té)

     
Data de naixement

     

SERVEIS COMPLEMENTARIS
El nen/a
     

Utilitzarà els serveis complementaris durant tots els dies ?

Servei d’acollida matinal (de 7.45 a 9 h)    SÍ    NO

Servei de menjador de Carmanyola (de 13 a 15 h)        SÍ    NO

Amb  la  vostra  signatura,  reconeixeu  haver  entès  i  autoritzeu  les  peticions  relacionades  a
continuació:

A) Sóc coneixedor de les condicions generals de la proposta Zona 5

B) Faig la preinscripció a la proposta Zona 5 previst del 22 al 26 de juliol

C) Vull fer la inscripció a la proposta Zona 5 previst del 22 al 26 de juliol

D) Aquesta activitat està subjecte a un mínim de preinscripcions

E) D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un
fitxer  automatitzat,  el  responsable  del  qual  és  l’Ajuntament  de  Sant  Sadurní  d’Anoia,  Pl.
Ajuntament 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, la finalitat del qual és la gestió del Casal d’Estiu. Es
podrà exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una
sol·licitud  escrita  i  signada en  què  hi  figurin  el  nom, cognoms i  una còpia  del  DNI  (o  altre
document identificatiu) de l’interessat dirigida al Delegat de Protecció de Dades, les dades del
qual són:

Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Recinte Mundet. Edifici Migjorn, bloc B, 2a planta 
08305 Barcelona
E-mail: dpd.ajsantsadurni@diba.cat

Sant Sadurní d’Anoia,      de               de 2019

Signatura pare/mare/tutor/a:
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