SALOU
CARNET CLUB XIC’S
Document revisat 12/06/2020
Dades de l’infant
Nom

DNI /

Cognoms

NIE / (si en té)

Data de naixement

Núm. Tarja CatSalut
Adreça:
Tipus de via

Nom de la via

Número

Província

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil de contacte

Dades del pare/mare/tutor legal
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal
Telèfon fix
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal
Telèfon fix

Codi postal

DNI /
Telèfon mòbil

NIE /

CIF

NIE /

CIF

Correu electrònic
DNI /

Telèfon

Pis / Porta

Correu electrònic

SOL·LICITO / AUTORITZO
El Carnet del Club Xic’S a participar en les activitats que es realitzen a l’Espai d’Infància Estació El Carrilet i fer ús de les seves instal·lacions.,
així com a participar en les activitats que es programen des del mateix Club Xic’S
Autoritzo a l’Ajuntament de Salou a facilitar-me informació sigui per telèfon mòbil i/o correu electrònic en relació a les activitats d’interès
infantil que cregui necessàries.
DECLARO, sota la meva responsabilitat davant l’Ajuntament de Salou que,
1er- Que estic empadronat a Salou
2on- Conec i accepto la normativa de l’Espai d’Infància Estació del Carrilet
3er - Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes
Aquesta sol·licitud autoritza a l’Ajuntament de Salou i a mitjans de comunicació, a realitzar fotografies o vídeos de l’usuari del Carnet Xic’S.
L’entrega del Carnet Xic’S comporta l’acceptació de la normativa de l’Espai d’Infància estació del carrilet. L’ús indegut del Carnet o de les
instal·lacions pot comportar l’aplicació del règim sancionador d’acord amb el que s’anota a la normativa.
Documentació a adjuntar:
DNI del pare/mare/tutor legal

Pare/mare/tutor legal

Salou a ........ de ................................... de .............

AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El Responsable del Fitxer és
l’AJUNTAMENT DE SALOU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant
comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI a la seu de l’Ajuntament: Passeig del 30 d’Octubre 4, 43840 Salou, o fer-ho mitjançant el
formulari que es troba a la plana web de l’Ajuntament: www.salou.cat
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