
 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN  

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms 

 

Núm. targeta sanitària CatSalut 

 

Data naixement  DNI / Pas. / T.R.  

Domicili 

 

Núm., Pis / Porta 

Població 

 

Província C.P.  

 

Telèfon  

 

Correu electrònic 

 

 

Indiqueu el grup on us voleu inscriure: 

 

 Urb. Casablanca   Dilluns de 10 a 11 h 

  

 Lavern    Dilluns de 18.15 a 19.15 h 

 

 Can Cartró     Dimecres de 17 a 18 h 

      Dimecres de 18 a 19 h 

 

 Ca l’Avi    Dimecres de 10 a 11 h  

 

 Ordal     Dijous de 10 a 11 h 

      Dijous d’11 a 12 h 

 

 Sant Pau d’Ordal    Divendres de 10 a 11 h 

      Divendres d’11 a 12 h 

 

 Can Rossell    Divendres de 17 a 18 h  

 

Qualsevol canvi en aquesta inscripció, ja sigui per baixa o canvi de grup, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.  

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que consta al revers.     

 

Lloc i data de la sol·licitud        Signatura  

 



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES   

 

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Subirats (pl. de l’Ajuntament, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal, tel. 

938993011, subirats@diba.cat, www.subirats.cat).   

 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. Les dades seran conservades durant el temps 

previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric. 

 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una 

missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament. Existeix 

l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no 

resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza. Les vostres dades no es transferiran 

fora de la Unió Europea. 

 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 

limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Subirats, o mitjançant la seu electrònica https://www.seu-

e.cat/ca/web/subirats.  

 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu 

adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics. 

 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Subirats  

https://subirats.cat/politica-de-privacitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


