
Regidoria de Joventut  ·  Casal de Joves Carrer de la Mare de Déu,
número 91, baix
07800 Eivissa
tel 971 19 30 35
casal@eivissa.es

Full d'inscripció com a persona usuària del Casal de Joves

Número d'usuari:......................
A omplir pel personal del Casal de Joves

Dades personals
Nom i llinatges: Document d'identitat

Adreça Núm.: Bloc: Escala: Pis: Porta:

Municipi: Província: CP: Mòbil: Telèfon fixe:

Correu electrònic: Any de naixement:

Marca les opcions que corresponguin:
Quin nivell d'estudis tens?

 Certificat escolar  Graduat Escolar  Garantia Social  Batxillerat  ESO

 BUP  FP-1  FP-2    CFGM  CFGS

 COU  Diplomat  Universitari  Llicenciat

Quina activitat realitzes?

 Estudia  Treballa  Atur

Com has conegut el Casal de Joves?

  Pòsters  Fulletons  Correu electrònic  SMS

 Al CIJAE  A l'Ajuntament  Amics o familiars  Passava per aquí

 Web Ajuntament d'Eivissa www.eivissa.es  Facebook www.facebook.com/vilajove

Què t'interessa del Casal de Joves?

  Activitats: Nom :                                                                                                                                   

  Sala d'assaig: Nom del grup:                                                                                                                      

  Utilitzar serveis:   Internet   Premsa   Oci

  Altres                                                                                                                               

Eivissa,               de/d'                                           de 20          
(Signatura del/la sol·licitant)

LOPD
Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d'Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de  
les funcions pròpies en l’àmbit de les seves competències  de conformitat amb la llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vós podreu exercitar els drets d’accés,  
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa.
En algunes de les activitats que organitza l'Ajuntament d'Eivissa es realitzen fotografies amb la finalitat de possibles reportatges a premsa, a la pàgina web de l’Ajuntament d'Eivissa 
www.eivissa.es o al facebook www.facebook.com/vilajove  ,    vós podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre  
General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa.
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