
 

                                                                                                               Amb la col·laboració de:     

                                                                                                                                                                                     

 

         FORMULARI D’INSCRIPCIÓ BANC DEL TEMPS (menors)           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  

 
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 INCORPORACIÓ BANC DEL TEMPS DE MENORS  

 

Nom de la mare o el pare _________________________________________________________________; 

amb DNI  _______________________________ ;  autoritzo a participar en totes les activitats del Banc del 

Temps, al meu fill/a _____________________________________________________________________           con DNI      _______ ______________________ 

Per  consultes em podeu localitzar al telèfon :   __________________________________________ o mail 

 (familiar):  ____________________________________________________________________________ 

 

Així mateix declaro restar assabentat/da: 
 

 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.   

 
En compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, t’informen que les dades 
personals que ens facilitis s’incorporaran a la base de dades del Banc del Temps, amb la finalitat d’utilitzar-les per a 
fer difusió del nom, activitats ofertes i sol•licitades pel teu fill/a, 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. 

 
 
                                          Data                                                      Signatura (del pare o la mare) 

  
                    
D’acord amb l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 

l‘honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i per poder facilitar el funcionament del Banc 

del Temps, us demanem que si  esteu d’acord, ompliu el següent paràgraf: 

Nom de la mare o el pare ____________________________________________________________ 

amb DNI/NIE ______________________________  autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ser 

utilitzada 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.  

 
 
 

                                         Data                                              Signatura (del pare o la mare) 

 
 


