DADES DE LA MARE, DEL PARE O DEL TUTOR/A
Cognoms i Nom:
Adreça:

N.:

Localitat:

CP:

Telf.:

DNI/CIF/NIE/Passaport:

e-mail:

DADES DEL/S XIQUETS/ES
Cognoms i nom:

Data de naixement:

Cognoms i nom:

Data de naixement:

SOL·LICITA
La inscripció del xiquet o la xiqueta indicats als cursos de natació de Benlloc, que abasta un període
comprés entre el 2 de juliol i el 9 d'agost, sent l’activitat de dilluns i dimecres seran les classes del nivell 1
i dimarts i dijous del nivell 2 i que se celebraran en la Piscina Municipal de Benlloc.
Així mateix, amb la firma d’aquest document assumisc i faig patent la meua capacitat legal de respondre
pel xiquet o la xiqueta indicat, autoritzant la seua participació a l’esmentada activitat, ja que aquest/a està
sota la meua responsabilitzat.
També autoritze la presa d’imatges o vídeos dels xiquets que estan sota la meua responsabilitat en les
activitats derivades de la celebració del curs de natació de Benlloc i la seua difusió en la pàgina web de
l’Ajuntament, en el Llibre de Festes o BIM.
OBSERVACIONS (AL.LÈRIA, MALALTIA CRÒNICA...)

REGISTRE D'ENTRADA

SIGNATURA
Benlloc, a

Mestre Ortega, 4
12181-Benlloc
Tel.: 964339001
Fax: 964339246
info@benlloch.es
www.benlloc.es
Ajuntabenlloc
ajuntament-de-benlloc

Informació relativa a la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal
Les dades que vostè ens facilite s'incorporaran a fitxers
d'ús específic per a aquest servei, sense ser cedits a
cap tercer, excepte per obligació legal i a altres
Administracions destinatàries del tractament. Per exercir
els seues drets d'accés, cancel·lació, rectificació i
oposició, pot dirigir-se per escrit a l'Ajuntament de
Benlloc adjuntant una fotocòpia del DNI.
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Información relativa a la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos que usted nos facilite serán incorporados a ficheros
de uso específico para este servicio, sin ser cedidos a ningún
tercero, excepto por obligación legal y a otras
Administraciones destinatarias del tratamiento. Para ejercer
los sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, puede dirigirse por escrito al Ayuntamiento de
Benlloc adjuntando una fotocopia del DNI.

