FULL D’AUTORITZACIÓ I D'INSCRIPCIÓ DE MENOR
ESCOLA PLATÓN I SARTÍ
EXTRAESCOLAR 2019-2020 a realitzar per CENTRE ETEDI
DADES PERSONALS
NOM

COGNOMS

(*)DATA de NAIXEMENT

(*)ADREÇA

(*)POBLACIÓ

(*)CODI POSTAL

(*)PROVÍNCIA

DADES PERSONALS DE LA MARE, PARE O TUTOR DEL MENOR.
DNI / NIE

NOM I COGNOMS
(*)E-MAIL :

TELÉFON FIXE

MÓVIL

Amb aquest document autoritzo al meu fill/a realitzar les següents activitats:

IOGA

ACTIVITAT
DIA DE LA SETMANA

DATA D'INICI

HORARI

20 €

CUOTA MENSUAL

DADES BANCARIES. - OMPLIR EN CAS DE DOMICILIACIÓ/ REBUT RECURRENT SEPA
NOM I COGNOMS DEL TITULAR

DNI / NIE
IBAN ENTITAT OFICINA D.C.

DADES BANCARIES

ES_ _

_ __ _

____

__

NºCOMPTE
__________

IMPORTANT.- En cas de tenir alguna malaltia, lesió o transtorn de algun tipus, que creguin que tenim que saber per desenvolupar les activitats previstes, preguem que
sol·licitin un imprès per informar-nos.
• PER DONAR-SE DE BAIXA, L'USUARI TINDRÁ QUE SOL·LICITAR ABANS DEL DIA 20 DEL MES ANTERIOR DE LA BAIXA, ESCRIVINT UN WHATSAPP O MAIL
DIRECTAMENT A CENTRE ETEDI.

• El menor o el seu tutor legal, es compromet a comunicar-nos qualsevol variació de les seves dades personals, de manera que mentre no ens comuniqui el contrari entendrem no han
estat modificats.
• L'informem d'acord amb el que preveu l'RGPD de 27 d'abril de 2016 que CENTRO ETEDI SL., recull i tracta les seves dades de caràcter personal, aplicant les mesures tècniques i
organitzatives que garanteixen la seva confidencialitat, amb la finalitat de gestionar la relació que li vincula. Vostè dóna el seu consentiment i autorització per a aquest tractament.
Conservarem les seves dades de caràcter personal únicament el temps necessari per gestionar la nostra relació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i oposició dirigint-se a CENTRO ETEDI S.L. amb direcció CARRER CANIGÓ 9, 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES, BARCELONA. Per a més informació, visiti la nostra web
www.etedi.es/nota-legal/
•El menor o el seu tutor legal, queda informat i consent de manera expressa que les dades personals que faciliti passen a formar part d'un fitxer responsabilitatde l'Empresa amb la
finalitat de dur a terme la facturació. Incloent recollida de dades relatives a la seva persona i família de caràcter personal. I autoritzant la cessióde les seves dades a altres persones o
entitats relacionades amb l'empresa per a la correcta execució del servei contractat així com a proveïdors de serveis tercers igualment necessaris (a títol d'exemple com ara: l'assessoria
fiscal, mútues, entitats asseguradores, plataforma d'enviament de correus, serveis informaticos i empreses similars), i aquells que siguin legalment obligatoris. També es faran servir per
a tal de fer-li arribar la informacióm d'altres activitats que s'organitzin en el futur. Les dades seràn conservades durant el temps que duri la seva relació amb Centre Etedi i després durant
cinc anys.

• Sol·licitem el seu consentiment per:
A) poder enviar-li informació de caràcter promocional o publicitari.
SI
B) poder fer ús de contingut audiovisual on aparegui la seva imatge al nostre web, xarxes socials, e-mails i / o publicacions SI

NO
NO

SIGNATURA del pare, mare o tutor

Sant Esteve Sesrovires, ……………. de ……...……...………. de 201….

(*) Omplir només si és el primer cop que s'inscriu a ETEDI o hi ha modificacions sobre les últimes dades informades.

www.etedi.es

-

info@etedi.es -

CENTRE ETEDI, S.L. NIF B66442567
93.773.99.03 o 609.734.160 - C/ Canigó, 9 baixos - 08635 Sant Esteve Sesrovires

