AJUNTAMENT D’ONDA
www.onda.es

SOL·LICITUD CURSOS D'ACTIVITATS FORMATIVES
SOLICITUD CURSOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURS 2018-2019 / CURSO 2018-2019
2n quadrimestre/ 2º cuatrimestre

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES:
1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms/Nombre y apellidos

NIF/NIE

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
NIF/NIE

Relació/Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça/Dirección
Localitat/Localidad
Telèfon/Teléfono

FAX

Adreça electrònica/Dirección electrónica(*)

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en que lenqua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Valenciano

CP

Castellà
Castellano

Si qui sol·licita és persona física, accepta la notificació per mitjans
electrònics:(**)
Si quien solicita es persona física, acepta la notificación por medios
electrónicos:
SI

(*) A l’efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificació electrònica en els
termes previstos en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Onda ( http://www..onda.es/web/sede-electronica).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá diponer de certificación electrónica en los
términos previstos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Onda ( http://www.onda.es/web/sede-electronica).
(**) D’acord amb el que disposa l’article 14.1 de la Llei 39/2015, de 30 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les persones físiques podran elegir en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per
a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguen obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà elegit per la persona per a comunicar-se amb les Administracions
Públiques podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment.
(**) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para
el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

2. EXPOSE / EXPONGO:
Que tenint coneixement del Programa Municipal d'Activitats Formatives per al 2n quadrimestre del curs 2018-2019 dels
cursos següents/ Que teniendo conocimiento del Programa Municipal de Actividades Formativas para el 2º cuatrimestre
del curso 2018-19 de los cursos siguientes:
- Pintura Tradicional sobre Taulell

- Boixets, grup B

- Pintura Tradicional de Corda Seca

- Zumba, grup A

- Tècniques de Decoració Ceràmica

- Zumba, grup B

- Pintura a l'Oli, grup A

- Ioga Teràpia, grup A

- Pintura a l'Oli, grup B

- Ioga Teràpia, grup B

- Pintura a l'Oli, grup C

- Ioga Matinal, grup A

- Pintura amb Tècniques Mixtes

- Ioga Matinal, grup B

- Disseny Gràfic amb Ordinador. Grup Iniciació

- Tai-txí

- Cartell, Fotocomposicions i Il·lustracions amb Photoshop

- Iniciació a la Pràctica del Mindfulness

- Iniciació a la Tramitació Electrònica (NOVETAT)

- Estiraments de Cadenes Musculars. Grup A

- Dibuix Artístic del Natural

- Estiraments de Cadenes Musculars. Grup B

- Tuls i Calats, grup A

- Alimentació Saludable: Dieta Mediterrània (NOVETAT)

- Tuls i Calats, grup B

- Consells Alimentaris en la Infància i l’Adolescència (NOVETAT)

- Tuls i Calats, grup C

- Dinàmiques de Comunicació i Escolta Activa (NOVETAT)

- Tuls i Calats, grup D

- Viure el Present: Presència Conscient (NOVETAT)

- Patchwork, grup A

- Taller d’Autoestima: Què és la Salut Emocional

- Patchwork, grup B

- Personal Trainning per a adults. Matins

- Costura, grup A

- Dansa Vital Expressiva

- Costura, grup B

- Perfeccionament de Tabal

- Boixets, grup A

- Perfeccionament de Dolçaina

AJUNTAMENT D’ONDA
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SOL·LICITUD CURSOS D'ACTIVITATS FORMATIVES
SOLICITUD CURSOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURS 2018-2019 / CURSO 2018-2019
2n quadrimestre/ 2º cuatrimestre

3. SOL·LICITE / SOLICITO:
L'admissió per ordre de preferència als cursos següents /La admisión por orden de preferencia a los cursos siguientes:
1.º
2.º
3.º

4. AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN:
Autoritze a l'Ajuntament d'Onda a comprovar les dades d'empadronament al meu nom/ Autorizo al Ayuntamiento a
comprobar los datos de empadronamiento a mi nombre.

Signatura/Firma
Onda,

de/d'

de 2019

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA

CLAUSULA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’ACORD AMB LA LLEI ORGÀNICA
3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS
DIGITALS ( BOE 6/12/2018).
Les dades facilitades per vosté seran tractades per l’Ajuntament d’Onda, en qualitat de responsable de
tractament, amb la finalitat de gestionar la preinscripció, matriculació, activitats formatives, proves d'avaluació
i qualificacions, enviament de comunicacions i altres actuacions relacionades amb l'activitat de la Universitat
popular.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders
públics o competències conferits, i el consentiment manifestat amb la formalització de la matrícula.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del
tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En
qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats
d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
Les dades de caràcter personal podran ser cedides o comunicades a:
- A l'entitat/s asseguradora/es, contractada/es per a la cobertura obligatòria o necessària de diferents
responsabilitats.
- A les entitats bancàries o financeres, per al pagament de les quantitats econòmiques estipulades per la
prestació dels serveis.
- A l'entitat/s pública/iques, autonòmica o estatal, d'acord amb les competències atribuïdes. Així com, a
l'autoritat inspectora en l'àmbit educatiu, quan fora requerit.
- A la/les persona/es física/iques i/o jurídica/iques, contractades per a la prestació de serveis de l'àmbit
escolar o extraescolar.
Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest efecte,
haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castelló
o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades, dpo@onda.es.
En l'escrit haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, alhora, haureu de mostrar o,
en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas
que actuareu mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també document que acredite la
representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en el cas que considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu
interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE ACUERDO CON LA LEY
ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE
LOS DERECHOS DIGITALES ( BOE 6/12/2018).
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament d’Onda, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de gestionar la preinscripción, matriculación, actividades formativas, pruebas de
evaluación y calificaciones, envío de comunicaciones y otras actuaciones relacionadas con la actividad de la
Universidad popular.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los
poderes públicos o competencias conferidos, y el consentimiento manifestado con la formalización de la
matrícula.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier
caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos de carácter personal podrán ser cedidos o comunicados a:
- A la entidad/es aseguradora/s, contratada/s para la cobertura obligatoria o necesaria de diferentes
responsabilidades.
- A las entidades bancarias o financieras, para el pago de las cantidades económicas estipuladas por la
prestación de los servicios.
- A la entidad/es pública, autonómica o estatal, de acuerdo con las competencias atribuidas. Así como, a la
autoridad inspectora en el ámbito educativo, cuando fuere requerido.
- A la/s persona/s física/s y/o jurídica/s, contratadas para la prestación de servicios del ámbito escolar o
extraescolar.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A
estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ajuntament El Pla, 1, CP - 12200,
Onda, Castellón o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@onda.es
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o,
en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de
que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la
representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

