Fitxa d’adhesió a la Targeta Jove
Dades personals
Nom:
DNI / NIF:

Cognoms:
Verificat

Data naixement:

/

Edat:

/

Adreça:
Població:

C.P.:
Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

Correu electrònic:
Autoritzo a l’Ajuntament de Reus a fer el tractament de les dades personals per l’obtenció de la Targeta Jove i a fer
fotografies/filmacions i que la meva imatge es pugui publicar a la web, a altres mitjans gràfics i audiovisuals d’aquest
Ajuntament amb la finalitat de fer difusió .
Declaro que rebo la Targeta Jove en aquest acte.

Signatura
Dia

Mes

Reus,

Any
de

Només menors de 14 anys
En/na
com a pare/mare/tutor, amb DNI/NIE

(adjunto còpia)

D’acord amb l’article 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, en el cas de menors de 14 anys cal el consentiment dels pares o tutors legals per a la recollida i tractament de dades
del/la menor.
Autoritzo la recollida i tractament de dades del meu fill/a per l’objecte de l’obtenció de la Targeta Jove de l’Ajuntament
de Reus, les dades del/ del a qual es detallen més amunt. Autoritzo al meu fill/a assistir a totes les activitats que organitzi el
Casal de Joves la Palma de l’Ajuntament de Reus. També a fer fotografies/filmacions i que la seva imatge es pugui publicar a la
web i a altres mitjans gràfics i audiovisuals d’aquest Ajuntament amb la finalitat de fer difusió d’aquesta activitat.

Signatura
Dia

Mes

Reus,

Any
de

Només menors de 18 anys
En/na
com a pare/mare/tutor, amb DNI/NIE
Autoritzo al meu fill/a assistir a totes les activitats que organitzi el Casal de Joves la Palma de l’Ajuntament de Reus. També
a fer fotografies/filmacions i que la seva imatge es pugui publicar a la web i a altres mitjans gràfics i audiovisuals d’aquest
Ajuntament amb la finalitat de fer difusió d’aquesta activitat.

Signatura
Dia
Reus,
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Mes

Any
de

Protecció de dades personals
De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals
proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d’activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus
Responsable

Ajuntament de Reus

Finalitat

La gestió de la fitxa d’adhesió a la Targeta Jove.

Legitimació

El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d’una obligació legal, per raons
d’interès públic, en execució d’un contracte, en exercici d’un interès legítim i en els casos que
consti el consentiment de la persona interessada.

Destinataris

Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l’exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos que consti el
consentiment previ de la persona interessada.

Drets

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al
Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu
electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/
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