
                                              
 
 

FITXA INSCRIPCIÓ - CASAL JOVE DE LLAVANERES 

 

 
Nom i cognoms:      
 
DNI:       Nacionalitat:  
       INSTITUT: 

 
Data de naixement:     Edat: 
 
Adreça:      Codi Postal:   
 
Municipi: 
 
Telèfon(s) de contacte: 
 
@:  
 

 
 
Jo................................................................................................................. amb DNI......................................... 

com a pare/mare/tutor/a autoritzo a  ............................................................................... a participar a les 

activitats del Casal Jove de Llavaneres incloses les activitats que es desenvolupin fora de l’espai jove i faig 

extensiva aquesta autorització a les decisions medico quirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema 

urgència, dota la direcció facultativa pertinent.        SI            NO  

 

Per tal de no vulnerar l’article 18 de la Constitució, així com la Llei 1/1982 de Protecció de l’honor, la intimitat 

i la pròpia imatge, així com la Llei 1/1996 de 15 de gener de Protecció del Menor (art. 4 Dret a l’honor, 

intimitat i a la pròpia imatge), autoritzo la presa i publicació d’imatges del meu/a fill/a, en el decurs de les 

activitats que es puguin dur a terme al Casal Jove, individualment o en grup, ja sigui a través de fotografia, 

web municipal, xarxes socials o de vídeo amb l’únic objectius de difondre el servei.  SI        NO  

Autoritzar i consentir l'accés de les dades personals que es proporcionen en aquest document  SI         NO  
 
Nom de l’activitat:   Activitats de joventut  
Responsable:    Ajuntament de Llavaneres 
Finalitat:  Gestió de les activitats que porta a terme la regidoria de joventut 
Legitimació:   Interès públic. 
Destinataris: Es podran cedir única i exclusivament a empreses gestores del servei, 

sense que aquestes les puguin cedir, al seu torn, a uns tercers. 
Drets:  Teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les 

sempre que ho sol·liciteu.  
Informació addicional: Revers de la pàgina.  
 

 

 

Signatura: 

NOM I COGNOMS 

DNI 

A Llavaneres, .............. de/d’ ................. de 202...... 

  

  

  



D’acord amb la Llei 03/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personals i garantia de 
drets digitals, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Registre General de documents del Casal de Joves i que poden ser objecte d’inclusió en 
altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada 
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol de les Oficines d’atenció ciutadana d’aquest 
Ajuntament. 
 
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?  
 
Ajuntament de Llavaneres. Plaça de la Vila , 1 
08392 .  Llavaneres 
Telèfon: 937 02 36 00  
Servei d’Atenció Ciutadana: 937 023 600  
 
Amb quina finalitat fem aquest tractament de les vostres dades personals? 
 
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de sensibilitzar i promoure 
els valors que s’inclouen en l’àmbit d’actuació de la Regidoria de joventut. Això, inclou, entre d’altres: 
promoure l’acollida i integració de la nova ciutadania, oferir polítiques destinades a la joventut – informació, 
assessoria, oci de qualitat -, promoure la igualtat entre dones i homes i treballar per a la no discriminació i la 
plena integració del col·lectiu LGTBIQ+ i promoure la cooperació entre els pobles i potenciar com a font de 
riquesa la diversitat i la interculturalitat.  
 
Quant de temps conservarem les vostres dades? 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com usuari/a del servei,  
pel termini que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental així com també mentre la persona 
interessada no en sol·liciti la supressió.  
 
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? 
 
És una activitat promoguda en interès públic, i el tractament és necessari per executar un contracte, o 
acord i condicions d’accés a un servei municipal. 
 
A quins destinataris es podran cedir les vostres dades?  
 
Les dades es podran comunicar a empreses i/o entitats contractades per l’Ajuntament de Llavaneres 
que portin a terme activitats de joventut però en cap cas les podran cedir a tercers.  
 

 

https://www.google.com/search?q=ajuntament+llavaneres&rlz=1C1CHBD_esES978ES978&oq=ajuntament+llavaneres&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30l5.3108j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:937023600

