BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR 18-19

DATA INSCRIPCIÓ ______________________ ACTIVITAT _________________________________
NOM I COGNOMS __________________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT ____________________ CAT SALUT_________________________________
ADREÇA _________________________________CODI POSTAL________ TELÈFON/S___________
MÒBIL_______________________ EMAIL(lletra clara)____________________________________

ESCOLA ACTUAL___________________________________ CURS 18-19______________________

LES BAIXES S'HAN DE COMUNICAR A LA SECRETARIA DE L'ESCOLA ABANS DEL DIA 25 DEL MES
ANTERIOR A LA BAIXA.

DADES BANCÀRIES: OMPLIR EN EL CAS QUE S’HAGIN MODIFICAT LES ACTUALS
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE SEPA CORE A EMPLENAR PEL CREDITOR
Identificador del Creditor:
ES20000F08799256
Nom del Creditor : CE MONTSENY SCCL ACT C/PALLARS 410 08019 BARCELONA
Referència de l'ordre de domiciliació(a omplir pel centre):______________________
La referència del mandat no pot excedir de 35 caràcters i només pot contenir caràcters: A-Z, a-z, 0-9+/-.

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'orde de domiciliació, autoritzeu (A) el creditor a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar
càrrecs al vostre compte i (B) la vostra entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions del
creditor. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb
aquesta. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en què
es va debitar en el vostre compte corrent.

A EMPLENAR PEL DEUTOR (TITULAR/S DEL COMPTE DE CÀRREC)
Nom del deutor/s :______________________________________________(Titular/s del compte de càrrec)
DNI Titular del compte:___________________________________________
Número de compte - IBAN:__________________________________________________________________
Swift-BIC del banc deutor :________________________ Província - País del deutor :____________________
Tipus de pagament: periòdic

Signatura/es del deutor/s

(Titular/s de compte de càrrec)

El sotasignat queda informat de què:
Centre d’Estudis Montseny SCCL, amb domicili a Barcelona, C/ Pallars 410 és el responsables
del tractament de les dades personals
El delegat de Protecció de Dades del centre és CIPDI tractament de la Informació SL, amb
domicili al c/ Sant Agustí n. 1 1º 1ª, de la ciutat de Mataró.
Les dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb l’escola
s’incorporaran a una base de dades anomenada BDGACEMONT titularitat de l’escola Centre
d’Estudis Montseny SCCL. Les dades es faran servir per a gestionar la informació que calgui
per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos informats de les activitats
que organitzi l’escola Centre d’Estudis Montseny SCCL, tant per mitjans electrònics, com
per altres mitjans. La vostra informació es conservarà en els nostres arxius històrics de
manera indefinida amb la finalitat de poder certificar el nivell d’estudis assolits pels alumnes
quan ho demani l’interessat.
Podem captar imatges, sons, treballs i dades dels participants de les nostres activitats. En
alguns casos, es faran servir per fer difusió de les activitats als espais de difusió pública
d’informació: web, blogs, xarxes socials, revista i altres publicacions.
Al centre hi ha càmeres de seguretat. Les imatges captades només es cediran a la policia o
als òrgans judicials adients quan s’hagi comés una infracció i en cas de delicte. En tot cas,
per imperatiu legal.
Els destinataris de la vostra informació són: el personal propi dels responsables del
tractament, els proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions i les
administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.
Alguns serveis d’emmagatzematge de dades es troben ubicats als sistemes de google, podeu
obtenir més informació de les seves polítiques de privacitat en el següent enllaç:
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació
que consta en aquest document.
Teniu dret a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament,
oposició, portabilitat, a no estar sotmès a decisions individuals.
La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les
obligacions que ens vinculen amb vosaltres i poden condicionar la vostra participació a
algunes activitats.
L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest
document és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge
Juan número 6.
Llegida i entesa l’anterior informació,
DEMANO I AUTORITZO als Responsables del Tractament per a què tractin tota la informació
facilitada i la que s’elabori posteriorment en les condicions que consten en el present
document.
Barcelona _____de _______________de 201
L’alumne (més gran de 13 anys)

El representant legal

Nom i cognoms

Nom i cognoms

