GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Unitat de Suport Web - Comunicació

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
A L'ACTIVITAT DE LA TINETAULA

Dades identificatives del/de la representant de l'entitat sol·licitant
Nom i cognoms

NIF

En qualitat de (càrrec)

Dades d'identificació de l'entitat sol·licitant
Entitat

NIF

Adreça
Municipi
Telèfon

Codi postal
Adreça de correu electrònica

Nom i cognoms del/de la tècnic/a de contacte

EXPOSO
1. Que el municipi té
cens aprovat.

habitants segons les últimes dades del

2. Que disposo d'una dependència municipal per habilitar-la com a aula i
acollir amb condicions l'activitat de la TINETaula, amb mobiliari per a 10
alumnes i un professor i la infraestructura elèctrica per connectar el material
informàtic del curs.
Adjunto fotografies
3. Que disposo d'una connexió a Internet activa en aquesta dependència
amb les característiques mínimes requerides per portar a terme l'activitat.
Adjunto justificant connexió a Internet

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Unitat de Suport Web - Comunicació

SOL·LICITO
1. Participar en l'activitat de la TINETaula preferentment en els mesos:
(seleccionar un màxim de 4 mesos, indicant de l'1 al 4 la prioritat per al mes)

2018
Setembre

Octubre

Novembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Desembre
2019

2. Impartir el següent cursos a cada grup:
(marcar amb una "X" un requadre de cada columna)

Curs

Grup 1

Grup 2

Internet multidispositiu
Participa a les xarxes socials
Crea el teu bloc a TINET
El núvol d'Internet a fons
Seguretat i privadesa a les
gestions i compres en línia

Signatura

(Segell de l'entitat)
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona / Carrer
Montcada 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari seran objecte de tractament i s’incorporaran a
una base de dades que és responsabilitat de la Diputació de Tarragona.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol•licitud de subvenció i
mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el sol•licitant i la Diputació de Tarragona.
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets
d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel•lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a
l’adreça
postal
assenyalada)
o
enviant
un
correu
electrònic
a
l’adreça
protecciodedades@diputaciodetarragona.cat

