SOL.LICITUD INSCRIPCIÓ TALLERS DONA AL DIA.
Avís: Els tallers de Dona al Dia tenen una capacitat màxima de 10 dones. Se seguirà
l’ordre d’inscripció i la prioritat de dones del municipi. L’Ajuntament informarà a les
dones que quedin en llistat d’espera.
x He llegit l’avís
Signat,
Nom i cognoms: .....................................
Tallers en els que em vull inscriure:

Multitallers

AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA Prego que, amb càrrec al meu compte/llibreta, facin efectius els rebuts que cada trimestre del curs
2020/2021 presentarà l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per 26 euros/cada taller,
corresponents a la quota del servei de DONA AL DIA al compte que designo més endavant amb
l'import abans esmentat.
Nom i Cognoms: ...............................
Data de naixement: ..................................
NIF-NIE-passaport: ..............
Adreça:................

CP: ............ Població: ………...

Telèfon 1: ....................................
Dades

Correu electrònic: ................................

bancàries

CODI IBAN

Codi entitat

Oficina
número

DC

Número compte

- Les baixes s'hauran de comunicar via electrònica, ABANS DE L'INICI DEL NOU TRIMESTRE.
- Els rebuts es carregaran al compte de la persona interessada durant la 1ª quinzena de cada
trimestre.
Signat,

Avda. de Catalunya. núm 74
08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Tel. 93 898 02 11 - Fax 93 898 03 60
www.santamargaridaielsmonjos.org

AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE
Nom i cognom ...................................................
NIF NIE Passaport .........................................

DRET D’IMATGE
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució espanyola, per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades, l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el
consentiment dels alumnes que participen en l’activitat a baix indicada per captar, reproduir i publicar la
seva imatge i es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d’acord amb les
finalitats que li són pròpies.
AUTORITZO la captació, la reproducció i la publicació de la meva imatge i veu de forma clarament
identificable a través de fotografies i vídeos per il·lustrar l’activitat referida.
Les imatges podran ser difoses als diversos mitjans i canals de comunicació utilitzats per l’Ajuntament
(mitjans de comunicació, web municipal, xarxes socials, material promocional, publicacions externes)
per informar i promocionar l’activitat a baix indicada. Aquesta autorització s'atorga de forma gratuïta i
amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica i/o futura reclamació al respecte.
NO AUTORITZO la captació, la reproducció i la publicació de la meva imatge i veu de forma
clarament identificable a través de fotografies i vídeos per il·lustrar l’activitat referida.

Als tallers de Dona al dia als que estic inscrita

Data .................. i signatura
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