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INSCRIPCIÓ CURS NATACIÓ - GRUP D’ADULTS 
PISCINA MUNICIPAL . ESTIU 2019 

 
 

NOM: .............................................................................. 
 
COGNOMS....................................................................... 
 
 
ADREÇA ........................................................................... 
 
CP...................  POBLACIÓ................................ 
 
CORREU ELECTRÒNIC ........................................................... 
 
 
 
EDAT..................    DATA NAIXEMENT ........................... 
 
TELÈFON 1........................................... 
 
TELÈFON 2 .......................................... 
 
 
 
MES D’INSCRIPCIÓ: .......................................................... 
 

 
 

TOTAL: 30 € /mes 
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AUTORITZACIÓ  CURSOS DE NATACIÓ. ESTIU 2019 
 
En/Na 
________________________________________________________________amb  
 
DNI _____________________ 
 
PARTICIPARÀ als cursos de natació d’estiu grup d’adults, organitzats per 
l'Ajuntament  del Perelló  
 
que es realitzarà durant el mes de __________________a la piscina municipal. 
Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions medicoquirúrgiques que 
calgui adoptar, en cas d'extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent. 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 
espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest 
centre demana el consentiment per poder publicar fotografies on apareguin  i hi 
siguin clarament identificables. 
 
Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a les 
activitats del programa de lleure de l'estiu 2019,  organitzades per l'Ajuntament 
del Perelló. 
 
 
Signatura, 
 
 
 
 
El Perelló, _____ de ______________ de 2019 
 
 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
Aquest missatge va dirigit exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. 
No està permesa la seva reproducció o distribució sense l'autorització expressa de L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ.   
D'acord amb la LOPD, li informem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic formen part d'un fitxer, el 
responsable del qual és L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ, sent la finalitat del fitxer,  tramitar la sol·licitud als cursos de natació de la 
Piscina Muncipal. 
 
Si ho desitja, podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades enviant un missatge a 
l'adreça de correu electrònic aj.perello@elperello.cat indicant en la línia de “Assumpte” el dret que desitja exercitar.  També pot fer-
se per escrit adreçat a l’Ajuntament del Perelló, C. Lluís Companys, 2   43519 EL PERELLÓ-  o bé, mitjançant formulari disponible a 
la seu electrònica http://www.elperello.cat  

mailto:aj.perello@elperello.cat
http://www.elperello.cat/

