Autorització a menors per a registrar-se como a
usuari/ària dels Centres Joves de Mislata
En/na (nom i cognoms) ________________________________________________,
amb DNI / NIE / passaport nº _____________________________ i resident en
(adreça)

_____________________________________________________________

amb correu electrònic __________________________________________________
i telèfon mòbil ________________________________________________________

Autoritze al meu fill/a (nom i cognoms) ____________________________________
amb DNI / NIE / passaport nº ______________________________ i data de
naixement _______________________ a registrar-se com a usuari/ària i a utilitzar
els serveis, programes, activitats, cursos i ordinadors dels Centres Joves de Mislata.

Autoritze a rebre informació sobre les activitats, cursos i tallers dels Centres Joves
de Mislata via (marque amb una X):
Correu electrònic
Correu Postal

Autoritze la cessió dels drets d’imatge del/la menor a l’Ajuntament de Mislata
per a que puguen utilitzar-la, publicar-la o compartir-la als mitjans municipals de
comunicació.

En Mislata, a _____ de __________________ del __________ .

Signatura (del pare/mare/tutor/a):
S’ha d’adjuntar fotocòpia del DNI / NIE / PASSAPORT del pare / mare o tutor/a legal.
Les dades personals facilitades per vosté o per tercers seran tractades per l'AJUNTAMENT DE MISLATA amb la finalitat de
gestionar i mantindre els contactes i relacions que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manté amb
l'AJUNTAMENT DE MISLATA. Normalment, la base jurídica que legitima aquest tractament serà el seu consentiment, l'interés
legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seues dades vindrà
determinat per la relació que manté amb nosaltres. Per a més informació sobre aquest tema, o per a exercir els seus drets
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigisca una comunicació per escrit a l'AJUNTAMENT DE MISLATA,
Pl. de la Constitució, 8 (Mislata 46920) o al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpo@mislata.es ).En cas de considerar vulnerat
el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es). Així mateix, és responsabilitat seua comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguen virus
informàtics, i en cas que els tingueren eliminar-los.

