DADES DE QUI S'INSCRIU:
NOM
COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

DADES DE CONTACTE:
NOM

CURS que farà 2019-2020 EDAT

COGNOMS

TELF CONTACTE

EMAIL CONTACTE

SALUT:
Esmenteu siusplau possibles impediments
físics o psíquics (alguna disminució,
paroblema de mobilitat, de vista o oïda?),

·

malalties cròniques o al lèrgies orègim que
afectin a qui s'inscriu:

CURS AL QUE ES VOL INSCRIURE:
ACOMPANYAMENT CREATIU

ÓICPIRCSNI

CONSTRUCCIÓ/ TINKERING

PAGAMENT:
€ mensuals.
€ trimestralment: a l'octubre, el gener i el maig.
Si el rebut es retornat pel banc, es cobrarà el deute + un recàrrec de 3€.
Per aquesta activitat pagaré la quantitat de 27
Can Xic em girarà rebuts de 81

DADES BANCÀRIES PAGAMENT:
Compte al que Can Xic (Miquel Sebastià, Bàrbara Partegàs) em podrà girar els rebuts:

E
_ S
_ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Dades titular del compte:

___________________________________________
NIF: ___________________________________________
NOM I COGNOMS:
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SIUSPLAU, LLEGEIX I SIGNA LES AUTORITZACIONS SEGÜENTS:
AUTORITZACIÓ ATENCIÓ
Autoritzo al/la menor a quines dades consten més amunt a participar a les activitats
programades en l’activitat en la qual s’inscriu.
També autoritzo al/es responsables de l’activitat a:

· Que sigui atès per equip mèdic en cas d’accident.
· Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica.

DADES
De conformitat amb l'article 13 del REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el
tractament de les seves dades personals, l'informem del següent:
Responsable del tractament: Miquel Sebastià (Can Xic)
NIF: 47810821P
Adreça postal: c/ Can Xic Corder, 13 - 08530 La Garriga - Barcelona.
Correu electrònic: canxic@canxic.com

·

SNOICAZTIROTUA

A Can Xic tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol licitat i
realitzar el cobrament. Cedirem les dades únicament a CEIP Els Cingles amb finalitats
organitzatives ja que CEIP els Cingles ens les solicita. Les dades proporcionades es
conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per
complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin
derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades
no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té
dret a obtenir informació sobre si a Can Xic estem tractant les seves dades personals, pel
que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i
oposició i limitació al seu tractament davant Miquel Sebastià, c / Can Xic Corder , 13 o a
l'adreça de correu electrònic canxic@canxic.com, adjuntant còpia del seu DNI o
document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut
satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant
l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

WHATSAPP I COMUNICACIONS
També hem de solicitar la seva autorització per a poder-li fer arribar informació relativa
als nostres serveis:
Incloure el seu telf a un grup de Whatsapp per a mantenir-nos informats sobre el taller al
llarg del curs.
O Sí
O No

Fer-li arribar informació sobre els nostres tallers i serveis (via email i/o whatsapp)
O Sí
O No

SIGNATURA:
Qui signa:
NOM I COGNOMS:

DATA:

___________________________________________

___________
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