SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
VIATGE D’ESTIU PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
AÑO 20
DADES PERSONALS MARE, PARE O TUTOR
NOM I COGNOMS

D.N.I. o N.I.E.

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS

C.P.

PROVINCIA

MUNICIPI

CORREU ELECTRÒNIC

València
EN QUALITAT DE

TELÈFONS

DADES SOL·LICITANT
EDAT

NOM I COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

REQUEREIX ALGUNA ATENCIÓ ESPECIAL

DIAGNOSTIC I GRAU DE DISCAPACITAT

GRAU DE DEPENDENCIA

Cal aportar el certificat de discapacitat.
AUTORITZACIONS. El sol·licitant:
Autoritza que el seu fill/a realitze les activitats programades i que es realitzaran fora del centre dirigits pels educadors. En cas contrari, marque
l’opció següent:
No autoritze que el meu fill/a realitze les activitats programades i que es realitzaran fora del centre.
Recorde que en cas negatiu l’alumne/alumna es quedarà en el centre educatiu durant el temps que es realitze l’activitat.

:: El pare, mare o tutor, en virtud de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor:
Sí autoritza.

No autoritza.

A l'Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a responsable del tractament, a utilitzar les fotografies i/o
gravacions generades en les activitats que es realitzen en els centres de la seua titularitat amb la finalitat de promocionar-les i
publicar-les en els Mitjans de comunicació municipals, així com en els perfils de xarxes socials de què siga responsable
l’Ajuntament.

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma

L’Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que els mateixos podran
ser utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de
poders públics atorgats a esta Entitat i el consentiment de l’interessat. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i als
encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals
que comanda la normativa administrativa. El sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés
administratiu siguen publicats en la web municipal durant el termini de temps pertinent. De conformitat amb el que disposen les normatives
vigents en protecció de dades personals, el Reglament (EU) 2016/679 i Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran
exercitar els seus drets reconeguts del tractament per mitjà d’instància presentada davant del Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a
través de la seu electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Més informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

