
  

                                                                                                               Amb la col·laboració de:     

                                                                                                                                                                                     

 

                           FORMULARI D’INSCRIPCIÓ BANC DEL TEMPS           Codi:__________ 

 

DADES PERSONALS   Num. soci/a 
 

Nom i Cognoms  ................................................................................................................   Sexe    □ Dona   □ Home 
 
 

Adreça .......................................................................................................Municipi ................................................. 
 
 

Data naixement ....  /.... /.... País d’origen .................................... DNI/NIE/Passaport..................................... 
 
 

Tel. ............................... Mòbil .......................................  Mail ........................................................................  
  
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
Estudis:   □ Sense estudis    □  Estudis primaris    □ Batxillerat o Formació Professional     □ Universitaris      □ Altres  

 
Professió:                                                                   Disponibilitat:    □ Matí    □ Tarda    □ Vespre     □ Variable    

 

Aficions:  
 
 
Altres comentaris:  
 
 
 
 

OFERTA DE SERVEIS 
 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................................................... 

6. ...................................................................................................................................................... 

7. ...................................................................................................................................................... 

8. ...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 



  

                                                                                                               Amb la col·laboració de:     

                                                                                                                                                                                     

 

 
 

AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I ÚS D’IMATGE 

 

Jo,     ________________________________________________________, major d'edat i 

amb DNI/NIE _____________________   declaro l’autenticitat de les dades facilitades en la 

fitxa d’inscripció del Banc del Temps i AUTORITZO al Punt d’Igualtat a:   

 
Fer el tractament de les meves dades amb la finalitat d’utilitzar-les per a fer difusió 
del meu nom, activitats ofertes i sol·licitades, telèfon i/o correu electrònic de 
contacte, a les persones usuàries del Banc del Temps i a la vegada, fer difusió de les 
activitats organitzades des de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 

 
Fer ús de la meva imatge per a publicar fotografies i vídeos, a on pugui aparèixer i 
sigui clarament identificable, en els espais web de l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro, filmacions destinades a la difusió pública no comercial, fotografies per a 
revistes o publicacions de l’Ajuntament i presentacions digitals.  

 
Així mateix declaro restar assabentada: 
 

 Que les meves dades personals estan sota la protecció que preveu la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

 Que les meves dades seran incloses en un fitxer, pertanyent a l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro.  

 

 De la possibilitat que tinc d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició respecte de les meves dades personals que consten en aquest fitxer, en els 
termes inclosos a la legislació vigent, Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, mitjançant escrit presentat al Punt d’Igualtat situat 
al Passatge Pompeu Fabra, 2 (17246) de Santa Cristina d’Aro.  

 

 Del compliment obligatori de les Normes de Funcionament del Banc del Temps de 
Santa Cristina d’Aro que m’han estat lliurades en el moment de fer la inscripció al 
Punt d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro.   

 

 

Data  

Signatura, 

 
 


