
Fitxa d’inscripció
Voluntariat Festes Decennals de la Candela 2021+1

Dades voluntari/ voluntària

Nom    Cognoms  

DNI     Edat     Data naixement  

Adreça  

Municipi    Telèfon  

Correu electrònic  

Formació/Professió  

Idiomes  

Dades mare, pare o tutor legal
(en el cas de menors de 18 anys)

Nom    Cognoms  

DNI       Autoritzo al meu fill/a a participar del Voluntariat 2021+1

Experiència prèvia

Has estat voluntari o voluntària en alguna edició anterior de les Festes Decennals de la Candela?

 SÍ     NO

Si la resposta anterior és afirmativa, en quin àmbit vas participar-hi? Quines tasques vas realitzar?

Participes o has participat d’altres entitats/associacions o experiències de voluntariat?

 SÍ     NO

Explica’ns quines, si la teva resposta anterior ha estat afirmativa.

Per què t’has decidit a formar part del Voluntariat 2021+1?
Què creus que pots aportar a l’equip i a les festes?



Àmbits

En quin àmbit o àmbits t’agradaria participar com a voluntari o voluntària d’aquestes Festes 
Decennals de la Candela 2021+1? (Pots escollir mes d’una opció)

  Acomodació equipaments escènics

  Exposicions culturals

  Acompanyament artistes/grups cultura popular i colles castelleres

  Actes esportius

  Actes religiosos

  Activitats familiars a les escoles

  Informació turística als visitants

  Agents cívics (Informació mesures antiCovid)

*Sempre que sigui possible s’intentaran seguir les preferències a l’hora de configurar els equips.

Observacions

________________________________________________________________________________

Protecció dades

De conformitat  amb el  Reglament  (UE)  2016/679,  de  27 d’abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la
normativa estatal que correspongui, la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela facilita la
següent informació bàsica sobre Protecció de dades:

  

  Responsable de tractament
 

  Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls, 
  G-55508204, Plaça del Blat, 1, 43800, Valls – Delegat de protecció 
  de dades dpd@valls.cat

  

  Finalitat
 

  La gestió i control dels expedients diversos tramitats per la Fundació
  

  Legitimació   El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació  
  aplicable a la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela

  

  Destinataris   No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
  

  Drets   Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, 
  oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint-se 
  la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb el 
  Delegat de protecció de dades. Tanmateix l’interessat també tindrà dret a 
  presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  

  Conservació de les dades   Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a 
  garantir la finalitat per a la qual han estat recollides
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