SOL·LICITUD
INSCRIPCIÓ A CURSOS
Curs escolar:
Àrea gestora: Universitat Popular.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
Nom:

DNI/CIF:

Pta.

Núm.

Domicili:
Província:

Localitat:

CP:

Correu-e:

Telèfon:

DNI:

Representant:

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Títol de representació, si és el cas:
ALTRES DADES PERSONALS:
Data naix.

Lloc naix.

Sexe

Situació
laboral
l

Professió

Estudis

CURSOS PER ALS QUALS SOL·LICITA LA INSCRIPCIÓ:

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS:
La inscripció no pressuposa la conformitat de la matrícula. La matriculació serà efectiva quan es
realitze el sorteig i previ pagament de la taxa. Interessats/ades enviar fitxa a inscripcioup@aytosagunto.es
Abans de firmar la sol·licitud ha de consultar la informació sobre Protecció de Dades situada en la
pàgina següent del document.

✔

Sagunt,

Si, accepto

Firma

NOTA INFORMATIVA: Este imprés també està disponible en castellà

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

Les dades facilitades per vosté seran tractades per l'AJUNTAMENT DE SAGUNT,
en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la
inscripció, matriculació, així com, si escau, la gestió administrativa i acadèmica
derivada de la prestació els serveis, com a proves d'avaluació i qualificacions,
enviament de comunicacions i altres actuacions relacionades amb l'activitat de la
Universitat Popular.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en
l'exercici dels poders públics o competències conferides o, si escau, la necessitat de
compliment d'una missió realitzada en interés públic, i el consentiment manifestat
amb la formalització de la matrícula.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que romanga en la
Universitat Popular. No obstant això, les dades podran ser conservades pel temps
que puga ser requerit per autoritat pública competent o, si escau, amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats
estadístiques.
Les dades de caràcter personal podran ser cedides o comunicades a:
- A l'entitat/s asseguradora/es, contractada/es per a la cobertura obligatòria o
necessària de diferents responsabilitats.
- A les entitats bancàries o financeres, per al pagament de les quantitats
econòmiques estipulades per la prestació dels serveis.
- A l'entitat/s pública, autonòmica o estatal, d'acord amb les competències
atribuïdes. Així com, a l'autoritat inspectora en l'àmbit educatiu, quan fora requerit.
- A la/s persona/s física/s i/o jurídica/s, contractades per a la prestació de serveis
de l'àmbit escolar o extraescolar.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si
escau, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre
d'Entrada de l’Ajuntament: C/Autonomia, 2. CP: 46500 Sagunt (València) o, si
escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@aytosagunto.es.
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu
torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del
DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant
representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la
representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades
personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades (www.aepd.es).

