AUTORITZACIÓ PER COMPROVAR LES DADES
DE L'ALUMNAT DELS CURSOS DE FORMACIÓ
EN MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL
AUTORIZACIÓN PARA COMPROBAR LOS DATOS
DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN
EN MATERIA DE ANIMACIÓN JUVENIL

A

DADES DE L'ENTITAT O ESCOLA ORGANITZADORA
DATOS DE LA ENTIDAD O ESCUELA ORGANIZADORA

NOM DE L'ENTITAT O ESCOLA / NOMBRE DE LA ENTIDAD O ESCUELA

B

DADES DEL CURS
DATOS DEL CURSO

NOM DEL CURS / NOMBRE DEL CURSO

LOCALITAT / LOCALIDAD

LLOC DE REATLITZACIÓ / LUGAR DE REALIZACIÓN

Curs de formació permanent
Curso de formación permanente
Curs de formador/a d'animadors
Curso de formador/a de animadores

Curs de formació bàsica de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
Curso de formación básica de monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil
Curs de formació bàsica d'animador/a juvenil
Curso de formación básica de animador/a juvenil

C

DADES / FECHAS

CODI CURS / CÓDIGO CURSO

AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES

L'alumnat, de les dades del qual consten en el llistat i que es troba inscrit en el curs indicat, autoritza i atorga el seu consentiment perquè l'IVAJ.GVA
JOVE, comprove les dades d'identitat per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre del
Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració
de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376 de 14/10/2010).
D'acord amb l'establit en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de
14/12/1999), s'autoritza a l'IVAJ.GVA JOVE perquè les dades de caràcter personal continguts en este imprès puguen ser inclosos en el fitxer que
corresponga per al seu tractament, com a titular responsable del mateix, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues
competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant este mateix organisme,
tot això en compliment de l'esmentada Llei Orgànica.
En el cas de denegar l'autorització per a la consulta i tractament de les dades identificatives, haurà de presentar la còpia del document d'identitat, i
adjuntar-se a este mateix document.
El alumnado, de cuyos datos constan en el listado y que se encuentra inscrito en el curso indicado, autoriza y otorga su consentimiento para que el
IVAJ.GVA JOVE, compruebe los datos de identidad por medio del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Decreto
165/2010, de 8 de octubre del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los
procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm. 6376 de 14/10/2010).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
núm. 298, de 14/12/1999), se autoriza al IVAJ.GVA JOVE para que los datos de carácter personal contenidos en este impreso puedan ser incluidos en
el fichero que corresponda para su tratamiento, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el
ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
este mismo organismo, todo ello en cumplimiento de la mencionada Ley Orgánica.
En el caso de denegar la autorización para la consulta y tratamiento de los datos identificativos, deberá presentar la copia del documento de identidad,
y adjuntarse a este mismo documento.

LLISTAT DE L'ALUMNAT / LISTADO DEL ALUMNADO
DNI / NIF

Data naixement /
Fecha nacimiento

Autoritze /
Autorizo

Sí

No

Sí

No

Sí

No
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Continua en la pàgina posterior / Continúa en la página posterior
,

d

Signatura de l'alumne/a
Firma del alumno/a

IVAJ.GVA JOVE

Núm. Cognoms i nom de l'alumne/a
Nº Apellidos y nombre del alumno/a

de
DIN - A4

D

El representant legal de l'entitat / El representante legal de la entidad

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
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