Segell de registre d’entrada

Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments d’educació d’adults
Dades de la persona sol·licitant
DNI/NIE/Passaport

TSI

Nom i cognoms
Adreça

Codi postal

Municipi

Telèfon

Data de naixement

Exposo
Que sóc menor de 18 anys i que per circumstàncies especials no puc assistir als centres educatius en règim ordinari.

Sol·licito
Que se m’autoritzi a incorporar-me a un centre de formació de persones adultes, als ensenyaments de:
Ensenyaments inicials
Ensenyaments de l’educació secundària per a persones adultes
Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Documentació adjunta
Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, NIE o passaport).
Documentació acreditativa de les circumstàncies especials que m’impedeixen assistir als centres educatius en règim
ordinari.
Autorització, per a menors d’edat, del pare, mare, tutor o tutora legal per cursar ensenyaments d’educació d’adults.
Fotocòpia del document identificatiu del pare, mare, tutor o tutora legal.
Lloc i data
Signatura de l’alumne/a

Signatura del pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne/a

Y332-101/04-11

Espai reservat per a la clàusula informativa per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5è de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 3/2018 de
Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament del Masnou, que n’és el responsable. La finalitat del
tractament és la preinscripció i matrícula al Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou, activitat inclosa dins el tractament d'Educació. La negativa a aportar
aquestes dades personals implica la impossibilitat de dur a terme la finalitat esmentada. Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho
autoritza una llei. Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment
atorgat si escau. Cal enviar la vostra sol•licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elmasnou.
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