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Versió Adobe: 11.07

Dades de la persona sol·licitant
Nom Primer cognom Segon cognom

Tipus de document d'identificació Número d'identificació

Gènere Data de naixement

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via Nom de la via Número

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

Província Municipi

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Verifica l'adreça Accepta
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Dades de contacte a efectes de notificació
Nom Primer cognom Segon cognom

Tipus de document d'identificació Número d'identificació

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via Nom de la via Número

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

Província Municipi

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Verifica l'adreça Accepta

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

Documentació annexa

Adjunteu els següents documents:

opcionalPassaport  

obligatoriAnnex de dades especifiques  
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Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers automatitzats següents:

1. Serveis i tràmits gencat. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la 
persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3a planta, 08003 
Barcelona. La finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits.

2. Programes de l'ACJ. L'òrgan responsable del fitxer és l'Agència Catalana de la Joventut i l'adreça on la persona interessada 
pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a l'Àrea de 
Programes de Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut per correu postal (Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o correu 
electrònic (adreçat a recepcio.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel 
CATCert). La finalitat del fitxer és és la gestió de dades de contacte de les entitats i/o persones que participen d'algun dels 
programes que desenvolupa l'Agència, així com les persones usuàries del Punt d'Informació Juvenil (PIJ) del carrer Calàbria..  

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la 
prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat.

He llegit les condicions

Signatura
Signatura de la persona    

DataLocalitat


