TARGETA KESSE
SOL·LICITUD DE LA TARGETA D’ACCÉS ALS ESPAIS COMPARTITS DE L’ESPAI JOVE KESSE
Dades personals de la per
per sona sol·licitant
Nom i cognoms ……………………................................................................…………………………………………………...........................…………...
Data de naixement ……………......................…….….….……………...............… DNI ……………........................………........................……..
Adreça …………………………………………................................................................................................….….….….….….….………………………....
Codi Postal ……............................………………… Població……………………………......................………………….................................…......
Telèfons………....................………/……..............………….(mòbil) Adreça electrònica ……………...........................................…….….
He llegit i accepto la normativa referent als conceptes generals i les condicions d’ús de la targeta. Així
mateix, autoritzo també a la conselleria de joventut de l’Ajuntament de Tarragona a fer el tractament
de les dades personals i memòria visual.
Tarragona, ........ de ………................................ de 20........
Signatura (nom i cognoms)

Autorització del pare/mare/tutor en cas de no assolir la majoria d’edat
d’e dat
En/Na………......................................................................................…………….........…, amb DNI.................................... autoritza a
en/na ............................................................................................. a sol·licitar la Targeta Kesse dels espais
compartits de l’espai jove Kesse. Autoritzo també a la conselleria de joventut de l’Ajuntament de
Tarragona a fer el tractament de les dades personals i memòria visual.
Telèfon pare/mare/tutor............................................ correu electrònic....................................................................
Tarragona, ….………..de ………...............……...………. de 20........
Signatura (nom i cognoms)

TRACTAMENT DE DADES I MEMÒRIA VISUAL
D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que,
tractem de forma confidencial i incorporem als fitxers de titularitat de l’Ajuntament de Tarragona les dades personals que ens
proporcioneu, amb la finalitat esmentada en aquest escrit. Així mateix, s’informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició d’aquestes dades mitjançant sol·licitud i còpia del DNI a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (Rambla
Nova, 59)
Així mateix, amb aquesta sol·licitud, autoritza a l’Ajuntament de Tarragona i a mitjans de comunicació, a realitzar fotografies o
vídeos de l’usuari/a de la Targeta Kesse a l’Espai Jove Kesse, i la possible difusió de la imatge. Si es prefereix no acceptar
l’enregistrament d’imatges on s’hi apareix, podeu comunicar-ho a tarragonajove@tarragona.cat anotant nom, cognoms i DNI de la
persona interessada.
La Targeta Kesse és d’ús individual i dona dret a una persona dels 12 fins que compleixi els 36 anys, com a usuària dels espais de la
primera planta i el patí exterior de l’Espai Jove Kesse, d’una manera lliure i autònoma, i a participar en activitats que
s’organtizin. L’entrega de la targeta comporta l’acceptació del Reglament d’ús dels equipaments juvenils de l’Ajuntament de
Tarragona, l’ús indigut de la targeta o de les instal·lacions pot comportar l’aplicació del règim sancionador d’acord amb el que
s’anota al reglament.
No es permetrà en cap cas, conductes discriminatòries cap a altres joves o persones, actituds violentes, homòfobes, o racistes; així
com tampoc es permetran les situacions que atemptin a la dignitat del personal de l’equipament.

