INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS
CURS 2019/2020
Dades personals
Nom i cognoms: _____________________________________________
Data naix: ____________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________
Contactes:
Nom i telèfon: ________________________________________________
Nom i telèfon:_________________________________________________
Email: _______________________________________________________
Persones que el recolliran: ___________________________________
Autorització a marxar sol/a: SI NO
Al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries: _______________________
Formalització
Escola: ______________________________________________________
Profe: ____________________
Horari: _______________________
Preu:
____________________
Inici:
_________________________
Número de compte bancari:
_____________________________________________________________

A ......................................, a ......... de .....................................de 2019
Signatura:

Idiomes Tarradellas

Avinguda Josep Tarradellas, 96
08029 Barcelona
93 405 39 82 / 601 02 57 67

www.idiomestarradellas.cat
idiomestarradellas96@gmail.com

-

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DELS ALUMNES

RESPONSABLE: IDIOMES TARRADELLAS SL, B63813372, Av. Josep Tarradellas 96 ( 08029 BARCELONA ) ,
idiomestarradellas96@gmail.com. FINALITATS: Tramitar la matrícula i la formació contractada. Si s'escau,
tractament de dades de salut i sobre hàbits i comportaments del menor per a la realització d'activitats al centre.
Remetre-li informació comercial sobre els nostres cursos. LEGITIMACIÓ: Execució del contracte de prestació de
serveis; consentiment pel tractament de dades de salut, hàbits i comportaments del menor; interès legítim de
l'empresa. CESSIONS: Aquelles necessàries per a la prestació del servei, entitats encarregades de l'organització
de les activitats extraescolars i les legalment previstes. En el cas de contractar els serveis de cursos a l'estranger,
a l'entitat col·laboradora a efectes de prestar el servei i procedir a la facturació. CONSERVACIÓ: Durant la
vigència del contracte i després durant els terminis exigits legalment. Enviaments comercials: fins que sol·liciti la
seva baixa. DRETS: Té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves
dades dirigint-se a les dades de contacte del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació
davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).
☐ NO DESITJO REBRE INFORMACIONS COMERCIALS

-

[ ] SI

AUTORITZO EL TRACTAMENT DE DADES DE LES MEVES DADES DE SALUT/ DE LES DADES DE
SALUT DEL MENOR
[

] NO

Sr./Sra.___________________________________________________ amb DNI ___________________________
pare/mare/tutor/representant legal de ___________________________________________, autoritzo al tractament de les
dades personals del menor exclusivament per a les finalitats indicades.

-

AUTORITZACIÓ PER A l'ÚS I PUBLICACIÓ DE LA IMATGE

Des de IDIOMES TARRADELLAS SL sol·licitem el seu consentiment per captar fotografies i/o videos del menor al
seu càrrec durant l'activitat o servei contractat amb la finalitat de publicar-les de manera interna en el mateix
establiment, així com en catàlegs, pàgina web i xarxes socials o altres mitjans de comunicació (televisió, premsa,
etc.) per promocionar les activitats i serveis prestats per nosaltres, tot això amb caràcter gratuït. En cap cas la
seva imatge serà cedida a tercers sense el seu consentiment ni serà utilitzada per a finalitats comercials o
lucratius. Així mateix, li informem que, si no ens indica el contrari, conservarem les seves imatges mentre
estiguin publicades en els mitjans descrits i, posteriorment, com a registre històric de campanyes publicitàries,
esdeveniments i/o activitats.

En qualsevol cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seves dades, així com
d'oposició i limitació al seu tractament mitjançant escrit dirigit a idiomestarradellas96@gmail.com. En cas de
divergèncias amb l'empresa en el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència
de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Nom i Cognoms - DNI (pare/mare/tutor):
Nom i Cognoms (menor)
Signatura d'autorització d'ús d'imatge del menor:

Idiomes Tarradellas

Avinguda Josep Tarradellas, 96
08029 Barcelona
93 405 39 82 / 601 02 57 67

www.idiomestarradellas.cat
idiomestarradellas96@gmail.com

-

AUTORITZACIÓ CÀRREC EN COMPTE BANCARI

Per tal de complir amb la recent normativa SEPA reguladora de la Zona Única de Pagaments en Euros, ens plau
adjuntar-los la present autorització que ha de retornar-nos degudament firmada. En ella sol·licitem el seu
consentiment per a executar les ordres de domiciliació en el compte bancari de l’entitat financera que ens ha
indicat per a tal fi. Conseqüentment, pel present mandat ens autoritza expressament a procedir a realitzar els
tràmits necessaris per al cobrament dels serveis presentats mitjançant càrrec bancari, així com per autoritzar a la
seva entitat financera que atengui les nostres instruccions de pagament.
Així mateix, i de conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, li recordem que, en base a la
relació contractual mantinguda, les seves dades personals i bancàries formen part d’un fitxer de la nostra
titularitat amb la finalitat de gestionar els serveis contractats, així com remetre-li comunicacions i publicacions
informatives que considerem que poden ser del seu interès, inclús per mitjans electrònics. Les seves dades són
confidencials, utilitzades de manera interna i per a les finalitats indicades. Es conservaran mentre estigui vigent
la relació contractual i durant els terminis legalment establerts per atendre qualsevol responsabilitat. En
qualsevol cas, podrà oposar-se als nostres enviaments i exercir els seus drets previstos a la Llei davant
idiomestarradellas96@gmail.com
[
] Mitjançant la firma d’aquest mandat d’ordre de domiciliació, autoritzo a IDIOMES TARRADELLAS SL a
enviar instruccions a la meva entitat financera per adequar la meva compte bancària als serveis prestats i
efectuar els cobraments seguint les seves instruccions.

Nom i Cognoms (pare/mare/tutor):
DNI (pare/mare/tutor):
Firma (pare/mare/tutor):

-

AUTORITZACIÓ PER A GRUPS DE WHATSAPP

Des de IDIOMES TARRADELLAS SL (B63813372) sol·licitem el seu consentiment per a la creació i gestió de grups
de Whatsapp en els que el seu nom d'usuari i telèfon es faran públics entre els diferents integrants del grup,
amb la finalitat que existeixi comunicació entre professor i alumnes del mateix grup/classe. En cap cas el seu
número de telèfon serà cedit a tercers sense el seu consentiment.
En qualsevol cas, podrà retirar el seu consentiment i/o exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
portabilitat de les seves dades, així com d'oposició i limitació al seu tractament mitjançant escrit dirigit a
idiomestarradellas96@gmail.com. En cas de divergències amb le'mpresa en relació amb el tractament de les
seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es)
Data:
Nom i Cognoms - DNI (pare/mare/tutor)
Nom i Cognoms (menor)
Firma

Idiomes Tarradellas

Avinguda Josep Tarradellas, 96
08029 Barcelona
93 405 39 82 / 601 02 57 67

www.idiomestarradellas.cat
idiomestarradellas96@gmail.com

