
ÀREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT
Aplicacions informàtiques / Entorn web

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES
DE MENORS DE 14 ANYS

Jo,  , amb D.N.I.

 i en qualitat de pare / mare o tutor legal de

 :

 Dono el meu consentiment a la Diputació de Tarragona per al tractament 
de les dades personals del meu fill/a, per tal de donar-lo d'alta com a usuari 
del correu electrònic de TINET i mantenir la relació derivada de la prestació 
d'aquest servei.

 No dono el meu consentiment al tractament de les dades personals del 
meu fill/a. (En aquest cas no es donarà d'alta al menor com a usuari del 
correu electrònic de TINET)

Signatura del pare/mare o tutor legal

A  ,  de  de 

Completeu el formulari i feu-lo arribar a TINET a través d'alguna de les següents 
vies:

• Per correu electrònic a: tecnics@tinet.cat
• Per fax a: 977 296 633
• Per correu postal o presencialment a: TINET / Diputació de Tarragona, 

Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i mitjançant l'emplenament d'aquest formulari, dóna el 
seu consentiment per al tractament de les dades facilitades, que s'incorporaran al 
fitxer "Directori TINET", titularitat de TINET / Diputació de Tarragona, inscrit en el 
Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, la finalitat del qual 
és la prestació de serveis d'Internet als usuaris de TINET. Igualment us informem 
que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en 
l'esmentada llei citada mitjançant carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu 
DNI/Passaport, a la següent adreça: TINET / Diputació de Tarragona, Passeig de 
Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona.
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