Formaació 2017

INSCR
RIPCIÓ CURS: ................................................................................................................................

Dad
des person
nals:
Nom i cognoms:
Data naixement:
Adreçça:
Poblaació i CP:
Telèfoon fix:
Adreçça electrònica:
Estuddis realitzats::
Com
t’haas
assabbentat?

DNI/N
NIE

Mòbil::

Dadees d’inscrip
pció:
Data d’inscripció:
Númeero
d’adm
missió:
Vulll rebre informacióó de Rubijove (Ajjuntament de Rubbí) a través del correu
c
electrònic, whatsapp o altrees vies de comunnicació.
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
d protecció de dades de
d caràcter personal, us
u informem que les daades personals que pro
oporcioneu
s’incorporaran i es tractaran en
n el fitxer Mailing Corporatiu de l’Ajuntamentt. La finalitat de la reco
ollida d’aquestes dadees és manteniment d’in
nformació utilitzada pe
er trametre
informaciió del municipi als ciuttadans i no estan prevvistes cessions. El respo
onsable d’aquest fitxer és Ajuntament de Ru
ubí, amb domicili a Plaaça Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí.
Teniu dreet a accedir, rectificar i cancel∙lar les vostres dades i oposar‐vos al seu tractament, en less condiciones previstess en la legislació vigentt. Per exercir aquest dret, us heu
d’adreçarr a Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb ad
dreça al carrer Narcís Menard,
M
13‐17 de Rubíí.

Signaatura:

Dades d’inscrip
pció:
Nom:
Data d’inscripció:
d
Númeero d’admissióó:
En comp
pliment de l’art. 5 de
d la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de prottecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personaals que proporcioneeu s’incorporaran i es
e tractaran en el fiitxer Mailing Corporatiu de l’Ajuntameent. La finalitat de laa recollida d’aquesttes dades
és mantteniment d’informaació utilitzada per trametre
t
informaciió del municipi als ciutadans i no estaan previstes cessio
ons. El responsable d’aquest
fitxer éss Ajuntament de Ru
ubí, amb domicili a Plaça
P
Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí. Teniu dret a accedir, rectificar
r
i cancel∙laar les vostres dades i oposar‐
vos al seeu tractament, en les condiciones preevistes en la legislaació vigent. Per exe
ercir aquest dret, us heu d’adreçar a O
Oficina d’Atenció al
a Ciutadà
(OAC) am
mb adreça al carrerr Narcís Menard, 13
3‐17 de Rubí.

IMPO
ORTANT: vegeu
v
el doors d’aquessta fitxa

Formaació 2017

AUTOR
RITZACIÓ A PER
RSONES MENO
ORS D’EDAT
Jo.............................................................................., com
m a mare/pare/tutoor legal amb DNI...................................., autoritzoo al meu
fill/a, tuutelat/da..........................................................., amb DNI......................... a participarr en totes les acttivitats relacionaddes amb
al curss de ................................................................................................................................... de l’Espai Jove Torre Bassas
incloennt-hi les que es puuguin realitzar fora del propi equippament en el maarc del mateix currs.
Així maateix, em faig ressponsable de quaalsevol acció voluntària en contraa de persones o béns que pugui cometre el/la meeu/meva
fill/a.
Signatuura i data

De la maateixa forma i de co
onformitat amb la Llei
L Orgànica 1/198
82, de 5 de maig, so
obre el dret a l'hono
or, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, es demana l'autorrització a la person
na titular, pare/maare o tutor/a per a poder publicar im
matges o vídeos dee caràcter general on pugui
òmic
aparèixeer la persona participant, la finalitat dee les imatges semprre seran per a ús divvulgatiu dels tallers i en cap cas hi haurrà un interès econò

INFOR
RMACIONS D’IINTERÈS:
-

-

-

-

-

Aquesta form
mació s’ofereix de forma gratuïta i està adreçada en primer lloc a joves que resideeixen a la ciutat de
d Rubí.
Només en el cas que restin places
p
vacants, es
e podrà afegir peersones majors de
d 29 anys que resideixn a Rubí i/o
i joves
d’altres locallitats.
Cada alumnee rebrà un númeero d’inscripció seegons l’ordre d’arrribada. Si hi ha més
m sol·licituds dd’inscripció que places
p
al
curs, es procedirà a fer un sorteig
s
públic perr tal de determinnar quines són lees persones adm
meses. Aquest soorteig es
realitzarà a la Torre Bassass, el dia despréés d’haver finaalitzat el períodee d’inscripció a les 18 hores amb la
d Polítiques de Ciutadania
C
i Dretts Civils, la Regiddora o en el seu defecte
presència d’una persona tècnica de l’Àmbit de
Àmbit de l’Ajuntam
ment de Rubí.
la Cap de l’À
El sistema operatiu del sorrteig serà introduir en una bosssa tants númeroos com sigui el nombre de sol·licituds
e
serà el prim
mer a considerarr a partir
presentadess dins de termini, dels que se n’eextraurà un a l’atzzar. El número extret
del qual es faarà l’ordenació de les sol·licituds..
Un cop finalitzat el període d’inscripció es procedirà
p
a com
mprovar el domiccili de les personnes candidates al
a padró
s
rebutjades aquelles que no hi estiguin inscrits en aquella datta. En aquest cass les persones affectades
municipal i seran
rebran comuunicació telefònica i quedaran foraa del sorteig.
Des de l’Esppai Jove Torre Bassas
B
es comunnicarà als joves la seva admissió al curs el mateiix dia del sorteig o en el
seu defecte a l’endemà de laa finalització del període
p
d’inscripccions, via telefònica i/o correu elecctrònic.
d curs, aquestaa es cobrirà ambb la següent perssona segons l’orrdenació
Si s’efectua alguna baixa finns el dia d’inici del
establerta al sorteig. Les baixxes que tinguin lloc a partir del segon dia no es cobriran
c
i quedarran vacants en fuunció de
e
la normativa de la formació específica.

