Voluntariat de la Festa del Renaixement
1.- Dades personals
Nom i Cognoms:
DNI:
Adreça:
Població:
Telèfon fix:
E-mail:
Data de naixement:

CP:
Telèfon mòbil:

2.- Tipus de voluntari
Acompanyament de grups

Informació

3.- Dades complementàries
Estudis:
Idiomes:
Anglès
Francés
Italià
Alemany

Bàsic
Bàsic
Bàsic
Bàsic

Bé
Bé
Bé
Bé

Molt Bé
Molt Bé
Molt Bé
Molt Bé

Nit

Total

Altre idioma: ________________________________
Disponibilitat horària

Matí

Tarda

Tens vestit d’època?
Sí
No
Com és?: _______________________________________________________________________
Has participat anteriorment a la Festa? Sí
No
Quin o quins anys?
Fent què?
Perquè vols participar a la Festa?
Nom de la mare/pare o tutor/a
Signatura de la mare/pare o tutor/a

Telèfon de contacte
Signatura del Voluntari/ària

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre , amb la
signatura d’aquest document s’autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer
denominat Gestió de Serveis Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és incloure les dades per a la prestació de serveis d’informació i promoció de la Festa del
Renaixement. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió,
la limitació del tractament o d’oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a
l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé
posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l’Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat
Més informació al telèfon 977 44 09 01 o al correu info@festadelrenaixement.cat o
a Casa de Festes (C/Felip Neri,1) de dilluns a divendres de 9h a 14h

AUTORITZACIÓ PER A LA CAPTACIÓ I DIFUSIÓ DE LA IMATGE

Sr./a.___________________________________ amb DNI _______________, en nom i
representació pròpia o com a tutor legal de _____________________________________, presto el
consentiment exprés i inequívoc a l’AJUNTAMENT DE TORTOSA, CIF: P4315700G, quant a la
meva imatge (i en el seu cas, la del menor d’edat), per a:
La captació de la meva imatge (o del menor, en el seu cas)
La posterior difusió d’aquesta imatge en Web, xarxes socials, en revistes, publicacions,
exposicions o en qualsevol altre mitjà per part de l’entitat autoritzada.
Tot això de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la
Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, amb relació a allò establert en la Llei 15/99, de
Protecció de dades de caràcter personal;
I essent coneixedor de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades previstos en la
normativa de protecció de dades, davant AJUNTAMENT DE TORTOSA, domiciliat a la PLAÇA
d’ESPANYA S/N, 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
202_
43500 TORTOSA, ___ de _________________de 201_

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre , amb la
signatura d’aquest document s’autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer
denominat Gestió de Serveis Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és incloure les dades per a la prestació de serveis d’informació i promoció de la Festa del
Renaixement. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió,
la limitació del tractament o d’oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a
l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé
posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l’Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat
Més informació al telèfon 977 44 09 01 o al correu info@festadelrenaixement.cat o
a Casa de Festes (C/Felip Neri,1) de dilluns a divendres de 9h a 14h

