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SOL·LICITUD D'ACCÉS AL SERVICI WHATSAPP WEB
SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO WHATSAPP WEB

Sol·licitant / Solicitante

/ marcar en cas ser menor d'edat / marcar en caso ser menor de edad)

Nom /

Document / Documento Nº Usuari / Nº Usuario

Nombre

Representant (pare, mare o tutor)/ Representante (padre, madre o tutor)
Nom /

Document / Documento Nº Usuari / Nº Usuario

Nombre

Telèfon MÒBIL per whatsapp web
Teléfono MÓVIL para whatsapp web

Cas de no estar registrat com a usuari dades per a la inscripció
En el caso de no estar registrado como usuario datos para la inscripción
Adreça / Dirección
Municipi / Municipio

CP

Rebut de comunicacions
Recibo de comunicaciones

Idioma
Idioma

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Fets i raons / Hechos y razones:
1. UTILITZACIÓ DE WHATSAPP WEB
Que estant interessat a utilitzar el servici "WhatsApp Web"
Que estando interesado en utilizar el servicio “WhatsApp Web”

2. REBRE MÉS INFORMACIÓ:
Novetats

Contacontes

Tallers infantils

Tallers adults

Tots

Novedades

Cuentacuentos

Talleres infantiles

Talleres adultos

Todos

Sol·licita / Solicita
L’ accés a la base de dades d’usuaris de la Biblioteca per al servici
WHATSAPP WEB
El acceso a la base de datos de la Biblioteca para el servicio WHATSAPP WEB
I perquè conste, a l'efecte d'accés al servici WHATSAPP WEB, firme la present, en
Y para que conste, a los efectos de acceso al servicio WhatsApp Web, firmo la presente, en
Almussafes a....... de ….............................. de ….......
Per a menors d’edat
Para menores de edad

El Sol·licitant
El Solicitante

Pare, Mare o Tutor
Padre, Madre o Tutor

En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal,
l'informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vosté seran incorporades i tractades en un fitxer
informatitzat del que és responsable l’Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia.
Vosté podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus drets d’accés, rectificació i
cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, le informamos
que los datos de carácter personal y la información facilitada por usted serán incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es
responsable el Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá, en todo momento, y de
conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solicitud dirigida a este
Ayuntamiento.

