Full d’Inscripció a l’Activitat de __________
AJUNTAMENT de BESCANÓ

1.- DADES DEL PARTICIPANT
Cognoms: ______________________________ Nom: ___________________
Data Naixement: ____ / ____ / ____ DNI: ___________________________
Adreça: C/PL: ___________________________ Núm:_____ Pis/Porta ______
Població: __________________________ Telèfon: _____________________

2.- DADES BANCÀRIES
En/Na_________________________________amb
Dni,______________desitjo
inscriure’m a l’activitat municipal de ______________________________________.
Els dies, els horaris, el lloc i la quota vindran indicats al llibret de cursos anual.
Dades Bancàries:
Titular:_________________________________________________
Núm. de Compte, IBAN: _______
(20 dígits): _______ - _______ - ___ - ________________

Bescanó, a _____ de ________________ de 20____.

AQUEST FULL D’INSCRIPCIÓ TINDRÀ UNA VALIDESA INDEFINIDA FINS A LA
REVOCACIÓ DE L’INSCRIT/A.
Signatura,

Vegeu al revers l’avís del compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre
Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de
Caràcter Personal l’informem, i vostè autoritza i ens dona consentiment de forma expressa, per
què les dades personals recollides en aquest document i al llarg de la seva relació amb el
Consistori siguin tractades i quedin incorporades en els fitxers de l’AJUNTAMENT DE
BESCANÓ, amb la finalitat de gestionar la seva petició actual així com per inscripcions futures,
oferir-li els nostres serveis públics i mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació,
dels mateixos, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
Igualment, l’interessat autoritza les possibles comunicacions o cessions d’aquestes dades a les
administracions públiques pertinents, companyies asseguradores, entitats bancàries, a altres
entitats col·laboradores, i/o qualsevol altra persona física o jurídica amb les que s’han establert
acords de col·laboració, tot de conformitat amb els límits legalment establerts, per assolir la
finalitat esmentada anteriorment, sense perjudici del dret que l’assisteix a revocar-lo, produint
efectes a partir de la data de comunicació.
L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça Pl.
Joan Maragall, 3, 17162 Bescanó (Girona), mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI
indicant
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