
Aula Informàtica i Wi-fi

-Autoritzacions-

Pare/Mare/Tutor-a Legal:_______________________________________________

amb DNI:__________________________

AUTORITZE AL MEU FILL/FILLA:

Cognoms: _______________________________    Nom: _____________________

Adreça: ______________________________________________  Núm._________

CP: _________   Localitat: _______________________  Província : _____________

Data de naixement: ____________________    DNI: _________________________

Telèfons : _____________________/______________________ 

Adreça de correu electrònic:_____________________________________________

a fer ús de l'Aula d'Informàtica  i de la wi-fi del Casal Jove de Benicàssim i, atenent a 
la Normativa d'ús d'aquest servei*, acompanye el document legal que acredite la meua 
identificació  com a Pare/Mare/Tutor-a  Legal.  Així  mateix,  autoritze  l'ús  de  la  seua 
imatge  en  mitjans  de  difusió  i  comunicació,  de  videos  i  fotografies  preses  de  les 
activitats  organitzades  per  aquesta  Regidoria  i  que  puguen  ser  publicades  en  els 
diferents mitjans de difusió de l'Ajuntament de Benicàssim.

                       Benicàssim, ...... de/d'.......................... de 20......

                                                     Signatura Pare/Mare/Tutor-a Legal: 

*Segons la Normativa d'Utilització del Servei de l'Aula d'Informàtica   i de la wi-fi   del Casal 
Jove de Benicàssim, en cas de ser menor de 18 anys, s'haurà de presentar la fotocòpia del DNI 
o,  en  el  seu  defecte,  el  document  legal,  del  seu  tutor/a  o  responsable  legal  i  autorització  
signada.

D'acord amb la llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal  15/1999, t'informem que el lliurament d'aquestes dades suposa  
acceptar la incorporació de les teves dades a un fitxer automatitzat,  titularitat de l'Ajuntament de Benicàssim, i poden ser usades  
amb fins informatius amb destí als joves de Benicàssim. T'informem que pots exercir en qualsevol moment el teu dret d'accés,  
rectificació,  cancel·lació  o  oposició  enviant  una  sol·licitud  per  escrit  acompanyada  d'una  fotocòpia  del  teu  D.N.I.  dirigida   a 
l'Ajuntament de Benicàssim, carrer Metge Segarra núm.4 ; 12560 Benicàssim. 



Aula Informática y wi-fi

-Autorizaciones-

Padre/Madre/Tutor-a Legal:_____________________________________________

con DNI:_____________________________________

AUTORIZO A MI HIJO/A:

Apellidos: ______________________________    Nombre: ____________________

Dirección: ________________________________________________  Nº________

CP: ________   Localidad: _______________________  Provincia : _____________

Fecha de nacimiento: _____________________   DNI: _______________________

Teléfonos : _____________________/______________________ 

Dirección de correo electrónico:__________________________________________

a hacer uso del Aula de Informática y de la wi-fi  del Casal Jove de Benicàssim y, 
atendiendo a la Normativa de uso de este servicio*, acompaño el documento legal que 
acredita mi identificación como Padre/Madre/Tutor-a legal. Asimismo, autorizo el uso 
de su  imagen en medios de difusión y comunicación, de vídeos y fotografias tomadas 
en las actividades organizadas per esta Concejalía y que puedan ser publicadas en los 
diferentes medios de difusión del Ayuntamiento de Benicasim.

                       Benicasim, ...... de .......................... de 20......

                                                     Firma Padre/Madre/Tutor-a Legal: 

*Según la Normativa de Utilitzación del Servicio del Aula de Informática y de la wi-fi  del Casal 
Jove de Benicasim, en caso de ser menor de 18 años, se deberá presentar la fotocòpia del DNI  
o, en su defecto, el documento legal del  tutor/a o responsable legal y autorización firmada.

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, te informamos que proporcionarnos estos datos  
supone aceptar la incorporación de tus datos en un fichero automatizado, titularidad del Ayuntamiento de Benicàssim y pueden ser  
usadas con fines informativos para los jóvenes de Benicàssim. Te informamos que puedes ejercer en cualquier momento tu derecho  
al acceso, rectificación, cancelación u oposición enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de tu D.N.I dirigida  
al Ayuntamiento de Benicàssim; calle Metge Segarra nº.4; 12560 Benicàssim.
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