
                                   
 

Calàbria, 147 

08015 - Barcelona 

Tel.  93 483 83 99 

Fax. 93 483 83 46 

www.acjoventut.cat 
www.carnetjove.cat 

DADES DEL PARE / MARE O TUTOR/A LEGAL 

Noms i Cognoms: 

DNI: 

Adreça: 

CP: Població: 

Telèfon 1: Telèfon 2: 

 

DADES DEL FILL/A (menor d’edat) 

Noms i Cognoms: 

DNI: 

Data de naixement: 

 

 

AUTORITZACIÓ 

 

AUTORITZO al meu fill/a a participar en el següent taller de Carnet 

Jove organitzat per l’Agència Catalana de la Joventut: 

(marqueu amb 

una creu) 

Barcelona, Alberg Mare de Déu de Montserrat.  

Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona 

Divendres 12 de maig de 2017 de 18h a 21h 

 

Girona, Hotel d’Entitats Girona – La Rutlla.  

Carrer de la Rutlla, 22, 17002 Girona 

Divendres 19 de maig de 2017 de 18h a 21h 

 

Lleida, Alberg Sant Anastasi. 

Rambla d'Aragó, 11, 25003 Lleida 

Dissabte 20 de maig de 10h a 13h 

 

Tarragona, Casa del Mar. 

Carrer de Francesc Bastos, 19, 43005 Tarragona 

Divendres 26 de maig de 18h a 21h 

 

Amposta, Casal d’Amposta. 

Carretera Simpàtica, 6, 43870 Amposta 

Dissabte 3 de juny de 10h a 13h 

 

Drets d’imatge 

 

AUTORITZO a l’Agència Catalana de la Joventut a fer servir sense 

fins comercials, amb caràcter exclusiu i d’acord amb la normativa 

vigent, les imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es 

facin durant el taller amb l’objectiu de fer difusió del projecte.  

 

 



 
 

  

 

Signatura, 

 

 

 

 

 

 

A _____________________________, _______ de/d’____________________ de 2017 

 

 

 

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer 

”Programes de l’ACJ”. La finalitat del fitxer és la gestió de dades de contacte de les entitats i/o 

persones que participen d’algun dels programes que desenvolupa l’Agència, així com les persones 

usuàries del Punt d’Informació Juvenil (PIJ) del carrer Calàbria. 

 

La unitat responsable del fitxer és l’Agència Catalana de la Joventut i les dades recollides 

s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. 

 

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu 

tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu 

d’adreçar un escrit a l’Àrea de Programes de Joventut de l’Agència Catalana de la Joventut per correu 

postal (Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a 

recepcio.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital 

reconegut). 
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