FULL D’INSCRIPCIÓ
Tallers per a infants de 4 a 12 anys
Passa l’estiu al Museu!
Del 25 de juny al 10 de setembre de 2019

NOM I COGNOMS DELS PARES I/O TUTORS LEGALS:
_________________________________________________________________
TELÈFONS DE CONTACTE:
_________________ / ____________________ / ___________________
ADREÇA ELECTRÒNICA DE CONTACTE:
___________________________________________
NOM i COGNOMS DE L’INFANT:
_________________________________________________________________
EDAT: ___ DATA NAIXEMENT: ______________________________
NÚM TARGETA SANITÀRIA CATSALUT: __________________________________
ADREÇA: _________________________________________________________
MALALTIES O AL·LÈRGIES?: __________________________________________
PREN ALGUNA MEDICACIÓ?: __________________________________________
SI US PODEM APLICAR ALGUN TIPUS DE DESCOMPTE, INDIQUEU-NOS QUIN:

10% de rebaixa a partir del 2n infant, famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb algun membre
a l’atur i famílies amb algun membre amb discapacitat de + 50% o grau 4 o 5.

TALLERS ALS QUE US VOLEU INSCRIURE (marqueu amb una X)
__
__
__
__
__
__
__

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Grània i la Galèria a Ègara (25 a 29 de juny)
La Saurina i la Blanca, castlanes de Vallparadís (2 a 5 de juliol)
La Miramunda i les heroines de la vila de Terrassa (8 a 12 de juliol)
La Teresina i la Mercedes a la Terrassa industrial (15 a 19 de juliol)
La Quitèria i la Paulina, en lluita! (22 a 26 de juliol)
Terrassenques d’avui I. (2 a 6 de setembre)
Terrassenques d’avui II. (9 i 10 de setembre)

__

La signatura expressa d’aquest document implica l’autorització a participar en els
tallers i al mateix temps a l’acceptació de les condicions de l’activitat –incloses les sortidesi de les decisions que durant el seu transcurs puguin prendre els responsables de l’activitat.

__

Autoritzo
identificadores
electrònica del
activitats que
editades...

de forma expressa al Museu de Terrassa perquè les meves dades
(nom, cognoms i adreça electrònica) formin part de la publitramesa
Museu de Terrassa. D’aquesta manera podré rebre informació de les
s’organitzen, notícies relacionades amb el patrimoni, les publicacions

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL TALLERS
Base jurídica del tractament: consentiment exprés de la persona afectada
Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa
Servei municipal: Museu de Terrassa
Encarregat del Tractament:
Delegat de Protecció de Dades: dpd@legal-data.net
Finalitat del tractament: Gestionar activitats del cicle “Per Nadal, un regal del Museu” que es
desenvolupen principalment en la sala de tallers de la Casa Alegre de Sagrera i també de les
activitats i sortides que es realitzin fora de les instal·lacions del Museu de Terrassa.
Categories de dades: Dades identificatives del pare/mare i/o tutor/tutora legal (nom i cognoms,
adreça postal, adreça electrònica, professió, telèfon fix i telèfon mòbil), Dades identificatives de
l’infant menor (nom i cognoms, edat, data de naixement, adreça postal, número de la Tarja
Sanitària CATSALUT) i Dades de salut de l’infant menor.
Terminis o criteris de conservació de les dades: fins que la finalització dels tallers en els que
estiguin inscrits els infants menors i en qualsevol cas, els previstos per la legislació laboral i
estatutària respecte a la prescripció de responsabilitats.
Destinataris de les dades: no n’hi ha
Transferències internacionals de dades: no estan previstes.
Exercici de drets: Accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al
tractament, mitjançant el formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu electrònic
protecciodades@terrassa.com o a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL MAILING DEL MUSEU
Base jurídica del tractament: consentiment exprés de la persona afectada
Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa
Servei municipal: Museu de Terrassa
Delegat de Protecció de Dades: dpd@legal-data.net
Finalitat del tractament: enviar informació de les activitats i serveis promoguts
pel Museu de Terrassa de l’Ajuntament de Terrassa.
Categories de dades: Dades identificadores (nom i cognoms i adreça electrònica).
Terminis o criteris de conservació de les dades: fins que la persona usuària es doni de baixa i
per cessament d’aquest servei.
Destinataris de les dades: no n’hi ha
Transferències internacionals de dades: no estan previstes.
Exercici de drets: Accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al
tractament, mitjançant el formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu electrònic
protecciodades@terrassa.com o a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa.
Terrassa, a _____ de/d’ _______________________ de 2019.
Signatura:

Pot consultar la nostra Política de Protecció de Dades a l’enllaç: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades

