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INSCRIPCIÓ Cursos i Tallers – Espai Jove La Masoveria 
 

 
NOM DEL CURS O TALLER:  
 

 

Nom i cognoms 
 
 

DNI 
 
 

Telèfon/s de contacte 
 

Adreça 
 
 

Població 

Correu electrònic 
 
 

Edat i data de naixement 

 
Dades del pare, mare o tutor/a (menor d’edat) 
 

Nom i cognoms 
 
 

DNI 
 
 

Telèfon/s de contacte 
 

Correu electrònic 
 
 

 
 

CONDICIONS I NORMATIVA D’ASSISTÈNCIA AL CURS ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT DE 
LLINARS DEL VALLÈS 
  

1. Per poder començar i assistir al curs cal haver formalitzat la inscripció i haver abonat l’import total 
del trimestre (carta de pagament), presentar el resguard de pagament i presentar la Declaració 
responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19.  

2. Únicament poden assistir al curs les persones inscrites. No es permeten acompanyants. 
3. Un cop iniciat el curs, si es causa  baixa, no es procedirà al retorn de l’import del curs. 
4. Al finalitzar el curs NO s’expedirà cap títol i/o certificat. 
5. En el suposat cas que no hi hagi prou participants per iniciar el curs, quedarà anul·lat. 
6. El sota signant d’aquesta inscripció es dona per notificat amb la recepció de la carta de pagament i 

de les obligacions que aquesta comporta. Els rebuts retornats es cobraran per via executiva amb els 
recàrrecs corresponents. 
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Accepto les condicions i normativa d’assistència al curs organitzat per l’ Ajuntament de Llinars 
del Vallès a data_____ de/d’________ de 202____ 
Consento l’ús d’imatge (Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge) per a ser divulgada en filmacions destinades a difusió 
pública, i fotografies per a revistes, publicacions o pàgines web de l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès:   
 

Sí  No    
 
 
Consento rebre informació sobre possibles tallers, cursos o altres activitats que s’organitzin 
des de l’espai jove La Masoveria (marca qualsevol de les dues caselles o ambdues si estàs 
interessat/da, sinó deixa-ho en blanc) 
 

  correu electrònic               Whatsapp    
 
 
 
AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A (menors d’edat) 
 
En/na________________________________ amb DNI ________________________________ 
com a pare, mare o tutor/a, autoritzo a ________________________________ amb DNI 
________________________________ a participar al curs/taller  
________________________________ organitzat per l’Espai Jove La Masoveria de Llinars. 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La informació relativa a la protecció de dades d’aquest formulari, s’incorpora i es detalla en la 
pàgina següent. 
 
 

Espai Jove La Masoveria de Llinars 
Avinguda de Mas Bagà 26, Llinars del Vallès 

lamasoveria@llinarsdelvalles.cat / telf.: 938 412 773 
instagram: @lamasoveria / web: jovellinars.wix.com/lamasoveria 

mailto:lamasoveria@llinarsdelvalles.cat
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PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s’informa a continuació del 
tractament que es realitzarà respecte a les vostres dades: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Llinars del Vallès. Plaça de la Vila, número 1, Llinars 
del Vallès (08450). Telèfon 93 841 27 50. 
Finalitat del tractament: realització de registres, atenció i gestió del dret de les persones a 
comunicar-se amb l’Ajuntament i/o empreses municipals dependents, per atendre o donar 
resposta a una petició, consulta, reclamació, etc. 
Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment 
d’obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l’Ajuntament i facilitar 
les vostres dades per a la gestió del servei peticionat. 
Delegat de Protecció de Dades: rgpd@llinarsdelvalles.cat  
Categories de les dades: seran necessàries totes aquelles dades considerades necessàries per 
tal de poder dur a terme els tràmits corresponents, aquestes dades poden ser: dades que siguin 
identificadores, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques i 
professionals, dades laborals, d’informació comercial, dades econòmico-financeres i 
d’assegurances, dades de transaccions, dades relatives a la comissió d’infraccions penals o 
administratives i categories especial de dades personals. 
Terminis o criteris de conservació de les dades: per tal de complir amb la finalitat per la qual 
van facilitar-se, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari 
per a complir amb la finalitat per la qual es varen facilitar i per depurar les possibles 
responsabilitats que es poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa 
d’arxius i documentació.  
Destinataris de les dades: segons el motiu de la petició aniran adreçades al departament 
corresponent de l’Ajuntament de Llinars del Vallès. 
Transferències internacionals de dades: no estan previstes. 
Exercici de drets: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, 
limitació o oposició al tractament, mitjançant la Seu Electrònica o a qualsevol oficina d’atenció 
al ciutadà de l’Ajuntament de Llinars del Vallès. 

 

mailto:rgpd@llinarsdelvalles.cat
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