
AUTORITZACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

AUTORITZO 

a tramitar la sol·licitud d’inscripció al Casal d’estiu / Esportiu 2020 del menor/s i en els termes de la preinscripció

corresponent. * 

* Cal adjuntar la fotocòpia dels documents d’identitat de la persona que autoritza i de la persona autoritzada

Montornès del Vallès,  de/d'  de 

(Signatura de la persona que autoritza)

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament Ajuntament de Montornès del Vallès
Av. de la Llibertat, 2. 08170-Montornès del Vallès. Telèfon 935721170
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD
Ens Locals (dpd.ajmontornes@diba.cat) 

Àmbit del tractament Usuaris de serveis municipals

Base jurídica Consentiment de la persona afectada, d’acord amb l’article 6,1,a) RGPD

Finalitat del tractament Gestió dels casals esportius, casals d’estiu i colònies

Categories  de  destinataris  de
comunicacions

Bancs

Transferències internacionals No es realitzen

Termini previst de conservació Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades
per  la Comissió nacional d’accés, avaluació i tria documental i segons la normativa aplicable

Descripció general de les mesures
tècniques  i  organitzatives  de
seguretat

Les  activitats  de  tractament  que  duu  a  terme  l’Ajuntament  es  desenvolupen  tant  de  forma
automatitzada  com  no  automatitzada.  Les  mesures  de  seguretat  tècniques  i  organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on
es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control
de l’emmagatzemament de les dades i el seu transport i el control i la disponibilitat i integritat de
les dades.  

Centre Infantil Pintor Mir · Pl. de Joaquim Mir, 1 · 08170 Montornès del Vallès  · Tel. 671 00 15 27 
www.montornes.cat · pintormir@montornes.cat 

Complex Esportiu Municipal Les Vernedes · Gran Vial, 3 · 08170 Montornès del Vallès  · Tel. 93 568 69 07 
www.montornes.cat · lesvernedescomplex@montornes.cat

Nom i cognoms 
mare, pare, tutor/a

DNI/NIE

Domicili

Localitat CP

Nom i cognoms  
persona autoritzada

DNI/NIE
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http://www.montornes.cat/
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