CURS 2022
FITXA D'INSCRIPCIÓ ESCOLA TAURINA DE CASTELLÓ

Cognom i nom: _____________________________________________
D.N.I., NIE o Passaport: _____________________ Sexe: ______ Edat: _______
NÚM. carnet professional (si és el cas): _______________ Caduca: ___________
Data naixement: _______________________________ en __________________
Domicili: __________________________________________________________
Localitat: __________________ C.P. _________ Província __________________
Telèfon: _______________________ Mòbil: ______________________________
Adreça electrònica___________________________________________________
Centre escolar: _____________________________________ Curs: __________
Número Seguretat Social: _____________________________________________
Nom i cognoms de la persona que autoritza l'ingrés en l'Escola Taurina de Castelló:
_________________________________________________________________
Domicili: __________________________________________________________
Telèfon de contacte: _____________________________________________________

En el cas que l'alumne/a siga menor d'edat,
o
o

AUTORITZE
NO AUTORITZE

expressament el desplaçament de l'alumne/a en el servei de transport per carretera de l'O.A.L.
Escola Taurina de Diputació de Castelló, per a participar en les activitats formatives
desenvolupades per l'Organisme durant l'any 2022.
OBSERVACIONS:

Castelló de la Plana, a ____ d__ _____________de 2022
Firma de l'alumne/a,

Firma del pare, mare o tutor

Firmat: __________________

Firmat: _________________

Documentació que ha d'aportar l'alumnat:
-

Fotocòpia del D.N.I., N.I.E. o Passaport
Fotocòpia del número de Seguretat Social.
Una fotografia tipus carnet
Carnet de torejador de jònecs (si és el cas)
Certificat escolaritat o certificat de treball
Autorització publicació imatges

Les dades per vostè facilitades seran tractades per la Diputació de Castelló, d'acord amb el que
preveu Reglament (UE) 2016/679 General de protecció de dades i en la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de
Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió d'inscripcions en els cursos de
formació oferits per l'Escola Taurina de Castelló i les activitats relacionades amb la dita
formació. Així mateix, podrà dirigir-se al nostre Delegat de protecció de dades: dpd@dipcas.es
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en la relació
contractual mantinguda amb Vosté per mitjà de la formalització del present document de
sol·licitud d'inscripció a cursos taurins.
Les dades seran cedides a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o
obligatori cedir-es per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos,
segons Llei.
Les dades seran conservades durant el temps que dure la formació i mentre no se sol·licite la
seua supressió per l'interessat. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el
cas, amb fins d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.
Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, si és el
cas, Oposició. A estos efectes, podrà presentar un escrit de forma presencial en el Registre
d'Entrada de la Diputació: Plaça de les Aules, 7, 12001, Castelló de la Plana o a través de la
Seu Electrònica de l'Escola Taurina https://escuelataurina.sedelectronica.es
En l'escrit haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, en el cas de presentar
un escrit de forma presencial haurà de mostrar el DNI o document identificatiu equivalent. En el
cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document
que acredite la representació i document identificatiu del mateix. Així mateix, en cas de
considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una
reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.aepd.es).

IL·LM. SR. PRESIDENT DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ
O.A.L. ESCOLA TAURINA DE CASTELLÓ

