SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
DADES PERSONALS
NOM

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

LLOC DE NAIXEMENT

DNI o NIE
ADREÇA

LOCALITAT

CODI POSTAL

TIPUS DE DOCUMENT

ANY D’ARRIBADA AL PAÍS VALENCIÀ

NÚMERO DE DOCUMENT

COM HEU CONEGUT EL PROGRAMA?

COGNOMS

DADES DE CONTACTE
TELÈFON 1

TELÈFON 2

ADREÇA ELECTRÒNICA
DNI o NIE

PREFERÈNCIES DE TROBADA
MATÍ

TARDE

MATÍ

Dilluns

Dijous

Dimarts

Divendres

Dimecres

Dissabte

ACTIVITATS QUE US AGRADA FER

PARTICIPO COM A :
Aprenent/a

TARDE

Voluntari/a

M’han informat que l’entitat tractarà i guardarà les dades aportades en aquesta documentació per realitzar actuacions administratives i hi dono
el meu consentiment explícit. / Me han informado de que la entidad tratará y guardará los datos aportados en esta documentación para realizar actuaciones
administrativas y doy mi consentimiento.
Les dades de caràcter personal poden ser incloses en un registre de les activitats de tractament dins de l'àmbit de les competències d’aquesta administració i per als fns
establits en l’esmentat registre. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectifcació, supressió, limitació, portabilitat i a no ser objecte d'una
decisió individual automatitzada, tal com exposen l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 296, de 16/12/99), el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu al tractament i a la lliure circulació de dades personals i a la protecció de les
persones físiques, i el RDL 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la UE en matèria de protecció de dades. / Los
datos de carácter personal pueden ser incluidos en un registro de las actividades de tratamiento dentro del ámbito de las competencias de esta administración y para los fnes establecidos en dicho
registro. Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectifcación, supresión, limitación, portabilidad y a no ser objeto de una decisión individual automatizada, tal y como
exponen el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 296, de 16/12/99), el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
del 2016 relativo al tratamiento y a la libre circulación de datos personales y a la protección de las personas físicas, y el RDL 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la UE en materia de protección de datos.

Signatura

Data:

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS

