
C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ ALS TALLERS I CURSOS 2022/2023 

Dades d’identificació personal 

Nom     Cognoms 

DNI     TS   Data naixement (dd/mm/aaaa) 

Adreça  Codi postal    Població 

Adreça electrònica   Telèfon 

Curs o taller al qual s’inscriu 

Gimnàstica per adults Informàtica 

Gimnàstica dolça 

Casal de la gent gran 

Anglès 

Lloc on vol assistir:    Fonollosa     Fals  Canet de Fals 

Observacions 

Quotes a pagar 

ACTIVITAT PREU MENSUAL 

Taller gimnàstica 14 euros 

Taller gimnàstica dolça 7 euros 

Casal de la gent gran 12 euros (2 dies)/6 euros (1 dia) 

Anglès 18 euros /16 euros a partir del segon germà 

Informàtica 20 euros 

Forma de pagament: TRIMESTRALMENT, MITJANÇANT CÀRREC EN COMPTE BANCARI 

Dades bancàries de la persona sol·licitant 

Titular del compte 

Entitat bancària  

Adreça      Població 



 

 

C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

 

Número compte corrent (codi IBAN 24 dígits) 

 

AUTORITZACIÓ 

En/na                                   amb DNI  

AUTORITZO a l’Ajuntament de Fonollosa perquè carregui en el compte especificat més amunt, l’import dels 

rebuts del curs/taller al qual m’he inscrit. 

Així mateix, declaro que les dades especificades en aquesta sol·licitud són certes. 

Fonollosa, a      de              de 20  

 

 

Signatura de la persona interessada 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al 

tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa: 

Responsable del 
tractament 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
Carrer de l’Església, s/n 
08259 FONOLLOSA 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Per a fer consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: 
 
fonollosa@fonollosa.cat 
C/Església, s/n 08259 FONOLLOSA 
Tel.93.836.60.05 

Finalitat del tractament Poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari complint amb les condicions de seguretat i 
confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. 

Temps de conservació Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.  

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per 
tramitar la sol·licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 

Drets de les persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o 
oposició al seu tractament a través de  
la Seu electrònica www.fonollosa.cat o presencialment al Registre de l’Ajuntament, carrer Església, s/n. 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota persona interessada tindrà dret a 
presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la 
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de 
dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 

mailto:fonollosa@fonollosa.cat
http://www.fonollosa.cat/
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

	Nom: 
	Cognoms: 
	DNI: 
	TS: 
	Data naixement ddmmaaaa: 
	Adreça: 
	Codi postal: 
	Població: 
	Adreça electrònica: 
	Telèfon: 
	Gimnàstica per adults: 
	undefined: 
	Gimnàstica dolça: 
	Casal de la gent gran: 
	Anglès: 
	Lloc on vol assistir: 
	Fonollosa: 
	Fals: 
	Titular del compte: 
	Entitat bancària: 
	Adreça_2: 
	Població_2: 
	Número compte corrent codi IBAN 24 dígits: 
	Enna: 
	amb DNI: 
	Fonollosa a: 
	de: 
	de 20: 
	Signatura de la persona interessada: 
	Text1: 


