Formulari d’Inscripció per a l’Accés al Servei públic
d’accés a Internet
Autorització per a Menors
Dades de Pare/ Mare/ Representant Legal
Nom i Cognoms:
Direcció:
Població:
CP:

Província:

Telèfon:

e-Mail:

NIF/NIE:

Data de Naixement:

Dades del Menor
Nom i Cognoms:
Telèfon:

e-Mail:

DNI:

Data de Naixement:

El sotasignant, les dades del qual s’arrepleguen en aquest document, AUTORITZA al / la menor a realitzar la inscripció
d’alta en el Servei d’accés públic a Internet i es compromet a vetlar pel correcte ús del mateix d’acord amb la
normativa vigent.
Gandia a

Signa

L’acceptació d’aquest formulari comporta l’acceptació per part del signatari de les condicions aprovades en l’edicte del
Ajuntament de Gandia sobre l’aprovació definitiva del reglament regulador de l’ús dels serveis d’accés públic a Internet, publicat
en el BOP en data 12 de maig de 2017.

□ No desitge rebre notificacions de temes relacionats amb serveis que puga oferir l’Ajuntament.
Les dades que ens facilita en aquest formulari seran inclosos en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és, en general,
la gestió administrativa dels assumptes referents a l’Àrea d’Informàtica en l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les
seues competències i, en particular, per a l’atenció de la demanda, petició, llicència, permís o autorització instada en el present document. Així
mateix, li informem que les seues dades no seran cedits a tercers, llevat que siga necessari u obligatori cedir-les a les entitats públiques per a
poder gestionar la seua sol·licitud, així com els supòsits previstos en la legislació vigent. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i, si escau, oposició, ben enviant
una sol·licitud por escrit, acompanyada de una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE u altre document de identificació equivalent dirigida a la
Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gandia - LOPD GANDIA WIFI Plaza Mayor, 1 CP 46700 Gandia (València), o bé mitjançant
l’entrega personal de la sol·licitud davant la citada oficina de l’Ajuntament, amb l’exhibició del DNI original o document equivalent.

