INFORME DEL JEFE DE CENTRO
Don/Doña ______________________________________________ con DNI _____________
Jefe/a del centro_________________________________________ con NIC _______________.

ACREDITA
Que ______________________________, con DNI Nº ___________________________, y
fecha de nacimiento ___________________________ ha formado parte del Centro Juniors
anteriormente citado durante el último curso y reúne las siguientes características necesarias
para aprovechar la formación como Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil:


Madurez personal para interiorizar el aprendizaje del curso



Iniciativa y comportamiento responsable y participativo



Compromiso visible con los valores del tiempo libre cristiano



Amplia predisposición al trabajo en equipo, comunicación y desarrollo de la
creatividad.

Formando parte JUNIORS ESCOLA D’ANIMADORS (JEA) de la entidad JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, conforme a lo
establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos de carácter personal que Usted ha facilitado de forma voluntaria se incorporarán a un fichero
automatizado cuyo responsable es JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, con el fin de llevar a cabo la gestión integral de
su solicitud de inscripción, cobrar la cuota correspondiente, gestionar el expediente, contactarle y enviarle
información, incluso por medios electrónicos, acerca de otras actividades, cursos, productos y servicios que puedan
ser de su interés relacionados con la actividad ofrecida por JUNIORS ESCOLA D’ANIMADORS o JUNIORS MOVIMENT
DIOCESA, estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos profesionales y/o empresas que intervienen
en la gestión de su solicitud, descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo contrario entendemos
que Usted consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, mediante escrito dirigido a JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, c/Músico Hipólito Martínez, 10 Bj -46020Valencia, junto con una fotocopia del DNI.

Leo y acepto las condiciones de la ley

En ___________________ , a _____ de __________________ de 20__

Firma y sello del centro

INFORME DEL CAP DE CENTRE
En/Na _________________________________________________ amb DNI _____________
Cap del Centre Juniors ___________________________________ amb NIC _______________.

ACREDITA
Que ______________________________, amb DNI Nº ___________________________, i
data de naixement ___________________________ ha format part del Centre Juniors
anteriorment citat durant l’últim curs i reuneix les següents característiques necessàries per a
aprofitar la formació com a Monitor d’ Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil:


Maduresa personal per a interioritzar l’aprenentatge del curs



Iniciativa i comportament responsable i participatiu



Compromís visible amb els valors del temps lliure cristià



Amplia predisposició al treball en equip, comunicació i desenvolupament de la
creativitat.

Formant part JUNIORS ESCOLA D'Animadors (JEA) de l'entitat JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, d'acord amb el que
estableix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades
de caràcter personal que ha facilitat de forma voluntària s'incorporaran a un fitxer automatitzat el responsable del
qual és JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, per tal de dur a terme la gestió integral de la seva sol·licitud d'inscripció,
cobrar la quota corresponent, gestionar l'expedient, contactar i enviar-li informació, també per mitjans electrònics,
sobre altres activitats, cursos, productes i serveis que puguen ser del seu interès relacionats amb l'activitat oferta
per JUNIORS ESCOLA d'Animadors o JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, estant prevista la comunicació dels mateixos a
aquells professionals i / o empreses que hi intervenen en la gestió, descrits en el Document de Seguretat. Si no ens
manifesta el contrari entenem que Vostè consenteix el tractament indicat. Pot exercir els drets d'accés, cancel·lació,
rectificació i oposició, mitjançant escrit dirigit a JUNIORS MOVIMENT Diocesà, c / Músic Hipòlit Martínez, 10 Bj 46.020 - València, juntament amb una fotocòpia del DNI.

He llegit i accepte les condicions de la llei

A ___________________ , a _____ de ________________ de 20__

Signatura i segell del centre

