AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA)
C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41

VIATGE A EXPOJOVE NADAL 2019 – dissabte 4 de gener
Una vegada emplenat aquest formulari, cal presentar-lo, junt amb la documentació pertinent a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

DADES DEL RESPONSABLE
NOM I COGNOMS:

NÚM.

DNI:

Telèfons contacte:

Adreça:
Municipi:

CP:

PARTICIPANTS A L’ACTIVITAT
1. 2.3.4.5.6.INSCRIPCIÓ
En la següent graella ompliu segons el nombre de persones i l’import total a ingressar.

NOMBRE PERSONES

TOTAL INGRÉS (x 10euros)

L'ingrés serà en un únic concepte, que haurà de ser: VIATGE EXPOJOVE + NOM REPRESENTANT + NOMBRE PERSONES. Serà necessari
presentar el rebut d’ingrés per tancar la inscripció. El números de compte són:
CAJAMAR: ES73 3058 2130 36 2732000048
CAIXA ONTINYENT: ES88 2045 6003 43 1100001022
LA CAIXA: ES76 2100 5325 37 0200002293

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA


Justificant de l’ingrés al banc.

AUTORITZE
a les entitats organitzadores, a arreplegar, guardar i tractar les dades personals de persones referenciades, incloses imatges, amb la finalitat de ser
incorporades a una base documental de fotografies i vídeos que reflectisca l'activitat. Tots estos documents audiovisuals seran per a ús de
l'Ajuntament d’Aielo de Malferit, en les seues accions de comunicació, així com per a il·lustrar cartells, fullets, revistes o altres materials
informatius. Alguns dels canals en què estes imatges seran usades son: www.aielodemalferit.es, @AielodeMalferit, App Aielo de Malferit a un Clic.



SIGNATURA (obligatòria)
MARE, PARE, TUTOR-A
A

DNI:
consentiment

MARE, PARE, TUTOR-A
__________,a data

/

/

Signa, dóna el

A

DNI:

___________________,a data

/

/

Signa, dóna el consentiment

RGPD. Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, podran ser utilitzades i cedides pel titular del
fitxer, per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es
podrà exercir els drets adreçant-se per escrit a: Ajuntament d’Aielo de Malferit, Plaça Palau, núm. 4. 46812-Aielo de Malferit o a les adreces electròniques:
aielo.registre@cv.gva.es. A més, en el cas que es viole el seu dret a la protecció de les dades personals, pot presentar una queixa davant de l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades (www.agpd.es).

