
 

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

INSCRIPCIÓ CURS DE IOGA 2018/2019

Nom i cognoms:

Telèfon: DNI:

Correu electrònic:

Edat: 

Preferència per realitzar el curs:

 Dilluns de 19:30 a 20:45        
Dimecres de 19:30 a 20:45 , classe per a persones grans i/o amb problemes de 

mobilitat reduïda.     

Reserva de plaça pel curs de ioga 2018/2019: 10 euros

Campins,          de/d’                                     de 20

Signat:

Comprovant de pagament 

En/Na                                                                                               ha abonat la quantitat de 10 euros

en concepte de la reserva de plaça pel curs de ioga 2018/2019.

L'inici  del  curs  serà  al  setembre.  Properament us  farem arribar,  via  correu electrònic,  els
horaris i la planificació del curs.

mailto:ajuntament@campins.cat


Responsable
del tractament

AJUNTAMENT DE CAMPINS
Plaça de la Vila 8, 08472 Campins
938475030

ajuntament@campins.cat
Plaça de la Vila 8, 08472 Campins
938475030

Finalitat
del tractament

Inscripció al curs de ioga de l’any 2018/2019.

Temps
de conservació

Les dades seran conservades durant el temps previst a la 
normativa de procediment administratiu, de contractació pública i 
d'arxiu històric.

Destinataris de 
cessions
o transferències

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades.

Drets de les persones
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu 
tractament a través de la Seu Electrònica 
http://campins.eadmistracio.cat/info.0 o presencialment al 
Registra de l’Ajuntament de Campins, Plaça de la Vila 8, 08472 
Campins, 938475030.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tota persona interessada tindrà dret a presentar una 
reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en 
l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de 
treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el 
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el 
RGPD.
Senta a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/
reclamar_i_denunciar/
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