DADES PERSONALS
Nom i Cognoms:
DNI o NIF

Edat

Telèfon

*Correu electrònic (MAJÚSCULES)

Domicili (carrer, plaça, avinguda,.......)
Número

Esc

Pis

Porta

Codi postal

Població

El/la qui subscriu formula aquesta instància, adreçada a l’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, en
els termes següents:

SOL·LICITA INSCRIURE’S ALS CURSOS SEGÜENTS:
FORMACIÓ BÀSICA

SALUT I CRIXEMENT PERSONAL

Taller d’alfabetització (C de Serveis Puigmal)
Taller d’alfabetització (Casal de Castelló)
Com funciona l’ordinador?
Informàtica bàsica
Curs d’anglès A2 (40€)
Curs de francès A2 (40€)
ARTESANIA
Castelló, Centre històric
Patchwork
Posa fil a l’agulla grup 1
Posa fil a l’agulla grup 2
Boixets
Labors de mitja
Taller de Pintura, dimecres
Taller de Pintura, dijous grup 1
Taller de Pintura, dijous grup 2
Taller de restauració de mobles. Matí (15€)
Espai Alberes d’Empuriabrava
Patchwork
Labors de mitja
Taller de Pintura

Castelló, Centre històric
Taller memòria (Casal de Castelló)
Gimnàstica de manteniment (Pavelló)
Musicoteràpia (Casal de Castelló)
Escalada per adults (20€/mes) (Sala

polivalent)
Taller: Vull una alimentació conscient
(Capella de Santa Clara) (5€)
Espais d’Empuriabrava
Gimnàstica de manteniment (Espai Alberes)
Balls en línia i country (dilluns)
Balls en línia i country (dimarts)
Balls en línia i country (dimecres, iniciació)
Qi Gong (dilluns)
Qi Gong (dijous)
Musicoteràpia
Classes de guitarra en grup - Iniciació (20€)
Classes de guitarra en grup (20€)
Xerrada: Són segurs els productes d’higiene i
cosmètica que consumim? Fets i alternatives
(Espai Alberes)

L’admissió a totes les activitats formatives es farà per rigorós ordre d’inscripció.
Castelló d’Empúries a

de 2022

Signatura del sol·licitant

Important: Informació bàsica de protecció de dades en el revers d’aquest document

Informació bàsica sobre protecció de dades:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades
(RGPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al
tractament: Agenda Formativa

Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:

Legitimació:

Persones destinatàries:
Termini de conservació de les
dades:
Drets
de
interessades:

les

persones

Informació addicional:

SI
NO

●

Ajuntament de Castelló d’Empúries. Pl Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d’Empúries
Gestió de les inscripcions a la Agenda formativa:
tramitació i posterior notificació de l’estat o resolució
d’aquesta sol·licitud
El tractament és necessari per al compliment de les
finalitats atribuïdes a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
(art 6 RGPD)
Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte
obligació legal
Un cop gestionat el tràmit es conservaran com a part del
procediment administratiu el termini que indiqui la
legislació vigent
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les,
cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitarne la seva limitació i resta de drets, enviant una sol·licitud
a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic
a ajuntament@castello.cat (art 15 a 22 RGPD)
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades al web municipal

Consentiment per al tractament de dades:
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada
Signatura
Castelló d’Empúries …..

