
JUNTA JOVE Curs: 2022 / 2023

DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

(Foto)

Data de naixement: Telèfon mòbil:

Centre educatiu: Curs:

Adreça: Municipi:

Persona progenitora 1: Telèfon/s:

Persona progenitora 2: Telèfon/s:

Com a jove participant del projecte Junta Jove, em compromet a complir les normes respecte a les persones,
instal·lacions, material, activitats i persones responsables, dins del projecte de Corresponsals. De la mateixa manera em
compromet a col·laborar en el funcionament de l'activitat i participar de manera activa.

Autorització de la persona progenitora o tutor/a legal

En referència a el/la jove…………..…………………………………………………..…...……amb DNI………..………………...
Jo (persona progenitora/tutor@ 1).…………………………………………………..…...……amb DNI………..………………...
Jo (persona progenitora/*turor@ 2),.…………………………………………………..…...… amb DNI………..………………..
Jo (tutor/a legal),.................................................................................................................amb DNI…………...……………

ACCEPTE l'ús d'aquestes dades personals per al registre de participants del projecte de Junta Jove. En
qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació i cancel·lació enviant una sol·licitud a
oij@lavallduixo.es

AUTORITZE la publicació d'imatges del meu fill/a en els mitjans de comunicació municipal i en les
memòries finals de fotografies i/o vídeos sobre les diferents activitats realitzades, per a la difusió del projecte
Xarxa Jove (IVAJ), sempre que es respecte la Llei de Protecció Jurídica del Menor vigent, i el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

Signatura del/la jove Signa persona progenitora/tutor@ 1 Signa persona progenitora/tutor@ 2

Les dades personals seran tractats per Ajuntament de la Vall d’Uixó en qualitat de Responsable del Tractament, a fi de dur a terme la gestió d'inscripcions per a ser part del grup de

corresponsals i gestionar la seua participació en les diferents reunions, activitats, tallers, jornades o concursos, d'índole social, cultural, educativa, sanitària, entre altres. Amb la

finalitat de donar visibilitat a les activitats desenvolupades per l’juntament, dins de l'àmbit soci-educatiu podran ser captades i utilitzades imatges en la composició d'arxius gràfics o

vídeo gràfics, a través de publicacions en: La pàgina Web de joventut; Filmacions/imatges adscrites a difusió educativa no comercial, xarxes socials, premsa local, fullets i similars,

sempre amb finalitats educatius i informatius per a les famílies; Fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit soci-educatiu. Així mateix, informem que, en les activitats, a les

quals assistisquen familiars, la captació i l'ús de les fotografies o vídeos que feren aquests, serà sota la seua sencera responsabilitat. La base de legitimació es troba en el

consentiment de l'interessat, o, en cas de ser menor de 14 anys, el consentiment dels seus tutors legals. Les dades seran conservades durant el període de temps que estiga vigent

l'expedient administratiu o, en el seu cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. Les dades podran ser cedits a les entitats públiques que

participen en activitats destinades a joventut: Ajuntament de la Vall d’Uixó, GVA, IVAJ. En qualsevol moment podrà exercir el seu dret d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o,

en el seu cas, Oposició enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, a oij@lavallduixo.es . En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de

dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


