
SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ TALLERS, ACTIVITATS O FORMACIONS DE L’ESPAI JOVE 
ESCORXADOR 

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

DADES PERSONALS
Nom i cognoms de la persona participant a l’activitat         Edat   DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal (si la persona inscrita és menor d’edat)  DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Taller, activitat o formació a la que t’inscrius: 

AUTORITZO, com a pare, mare o tutor legal de l’almune/a menor d’edat mencionat a l’encapçalament, al meu
fill/a o tutelat/ada a participar a l’activitat indicada  organitzada per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.  

AUTORITZO, com a pare, mare o tutor legal de l’almune/a menor d’edat mencionat a l’encapçalament, a fer ús de 
les instal·lacions de l’Espai Jove l’Escorxador, equipament juvenil cogestionat entre la Regidoria de Joventut i la 
Federació d’Entitats Juvenils 

** Marcar l’autorització només en cas de persones inscrites menors d’edat.  

 



Palau-solità i Plegamans,  30       2019   Signatura 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Abans de signar la sol•licitud, cal llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a continuació:

Responsable del tractament

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: 
dpd.ajpalauplegamans@diba.cat

Finalitat del tractament Comunicació dels tallers que promou el servei de Joventut.

Temps de conservació

Les dades s'eliminaran o conservaran en els terminis previstos a les taules 
d'avaluació documental (TAAD), aprovades per la Comissió Nacional d'Accés 
Avaluació i Tria Documental. En cas de conservació permanent, les dades es 
conservaran exclusivament per motius d'arxiu en interès públic, investigació 
científica o històrica i/o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 
89.1 RGPD

Legitimació
Consentiment dels pares, tutors o representants legals(en menors de 14 anys) o 
de la usuària (si té 14 anys o més).

Destinataris de cessions 
o transferències

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza o 
si ho heu consentit prèviament.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones 
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu 
electrònica https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del 
Registre de l’Ajuntament.
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de 
protecció de dades, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web https://apd-
cat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ o per mitjans no 
electrònics a l’adreça: Carrer Rosselló, 214 bis, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona

Informació addicional
Podeu consultar la informació adicional i detallada sobre protecció de dades en 
la web de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans:
https://www.palauplegamans.cat/lnk14/politica-de-privacitat.htm
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