
 

 

 

Renúncia a la preinscripció per al Casal/Campus FAKALÓ 2019   
 

Nom i cognoms del pare/mare/responsable legal que va formalitzar la preinscripció: 

............................................................................................…........................……….............................................. 

Correu electrònic: ……………………………………………………………………………………………………...... 

Telèfons de contacte: ..................……../....................……...../……………………../……………..….................. 

Dades de l’infant/s o jove/s que consten a la preinscripció: 

Nom: .....…….....………........... 1r cognom: .........................……..... 2n cognom: .........................……...........  

Nom: .....…….....………........... 1r cognom: .........................……..... 2n cognom: .........................……...........  

Nom: .....…….....………........... 1r cognom: .........................……..... 2n cognom: .........................……...........  

Nom: .....…….....………........... 1r cognom: .........................……..... 2n cognom: .........................……...........  

 

CASAL (infants nascuts del 2009 al 2015):          Marqueu amb una “X” el període de renúncia: 

SETMANA DATES PETICIÓ 

Del 1 al 12 de juliol 

Horari de 9 a 13 h  

Horari de 9 a 15 h  

Horari de 9 a 17 h amb menjador  

Permanència de 8 a 9 h  

Del 15 al 26 de juliol 

Horari de 9 a 13 h  

Horari de 9 a 115 h  

Horari de 9 a 17 h amb menjador  

Permanència de 8 a 9 h  

 

CAMPUS ESPORTIU (nois i noies nascuts del 2003 al 2009): 

QUINZENA JULIOL DATES PETICIÓ 

Del 1 al 12 de  juliol 

Horari de 9 a 13 h  

Horari de 9 a 15 h amb menjador  

Del 15 al 26 de juliol 
Horari de 9 a 13 h  

Horari de 9 a 15 h amb menjador  

 

La persona signant renuncia, a partir d’aquesta data, a la preinscripció de les setmanes o quinzenes del 

FAKALÓ que  consten en aquest full: 

 

DNI i signatura del pare/mare/responsable legal 

 

 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES: 

Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 3/2018 de Protecció de Dades 

Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament del Masnou, que n’és el responsable, com segueix: 

Responsable del 

tractament: 

Ajuntament del Masnou 

Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou 

Tel. 93 557 17 00 ajuntament@elmasnou.cat 

Dades de contacte del delegat de 

Protecció de Dades 

dpd@elmasnou.cat  

Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou 

Tel. 93 557 17 00 

Finalitat del tractament: 
Inscripció FAKALÓ, activitat inclosa dins el tractament de Usuaris de serveis municipals en l’exercici de les competències i funcions assumides per l’Ajuntament. 

La negativa a aportar aquestes dades personals implica la impossibilitat de dur a terme la finalitat esmentada. 

Legitimació: La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament, o el seu consentiment exprés. 

Destinataris: Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei. 

Drets: 

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si 

escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal 

que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elmasnou  

Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/  

Termini de conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.  
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D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals seran incloses als fitxers informatitzats titularitat de l’Ajuntament 

del Masnou, i que la finalitat de la seva informatització és la informació sobre publicacions, actes i/o activitats de l’Ajuntament del Masnou o en els quals el consistori col·labora o participa. Així 

mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent. 
 

 

 


