
 AJUNTAMENT DE LES PILES 

INSCRIPCIONS CURSETS DE NATACIÓ 2022            

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT (indiqueu el que correspongui) 
 

PARE MARE  TUTOR 

NOM I COGNOMS 
 

 

NIF 
 

 

ADREÇA 
 

 

MUNICIPI 
 

 

CP 
 

 

TELÈFON/MÒBIL 
 

 

EM@IL 
 

 

 

DADES NEN/A 
 

NOM I COGNOMS 
 

 

NIF 
 

 

DATA NAIXEMENT 
 

 

DADES NEN/A 
 

NOM I COGNOMS 
 

 

NIF 
 

 

DATA NAIXEMENT 
 

 

DADES NEN/A 
 

NOM I COGNOMS 
 

 

NIF 
 

 

DATA NAIXEMENT 
 

 



INFORMACIÓ D’INTERÈS: 

• La data límit d’inscripció 08/07/2022 

• Places limitades 

• Del 11 al 29 de juliol de 2022 

• Taxa curset de natació:   

- 30€ per nen/a   

- 25€ per nen/a (en cas de família nombrosa) 

PREGUEM REALITZAR EL PAGAMENT AL SEGÜENT NÚMERO DE COMPTE ABANS  DE DIVENDRES 8 DE JULIOL 

ES43 0182 6035 4502 0163 4419 

 
 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació 

particular a que les dades personals que li afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió 

realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; 

o bé basat en que el tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel 

responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos o els drets o 

llibertats fonamentals de l’interessat 

QUI ÉS EL RESPONSABLE? 

Ajuntament de Les Piles 

Adreça: C/ Major, 23    Telf: 977-88-10-88 

Adreça electrònica: biblioteca@lespiles.cat 

Delegat de protecció de dades: 

Unitat de Protecció de Dades i Transparència  

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 43001 Tarragona Telèfon: 977.29.66.99 

Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat 

AMB QUINA FINALITAT RECOLLIM LES TEVES DADES? 

Aquest Ajuntament tracta les dades que ens faciliteu amb la finalitat de poder gestionar préstec de 

llibres, contes i revistes, i també comunicar-vos informacions sobre cursos, actes, tallers i events que 

es realitzin des de la Bilioteca de les Piles. 

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES? 

El consentiment de l’interessat. La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no 

poder els cursets de natació i gestió del diploma final. 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES? 

No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. 

mailto:sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat


COM PODEU EXERCIR ELS DRETS? 

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de les Piles 

Cr. Major 23 43428 LES PILES 

aj.piles@lespiles.cat 

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Les Piles mitjançant el formulari electrònic disponible 
a:  
https://seu-e.cat/web/lespiles/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-
generica 
TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar i 

per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del 

tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d’arxius i documentació 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No es preveuen 
 
OBLIGATORIETAT 

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas 

contrari no es podria dona compliment a la finalitat corresponent 

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ HI HA? 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una 

reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades. 

 

 

CONSENTIMENT 

“En/Na ______________________________________________________ amb DNI _____________  

com a tutor legal, mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que 

l’Ajuntament de les Piles, responsable del tractament, pugui tractar les dades personals del menor 

d’acord amb la informació que consta en aquest document. 

 

 

Les Piles, a ____ de ____________ de 2022 

 

(Signatura) 

 

 

mailto:aj.piles@lespiles.cat

