FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades de l’alumne
Nom i cognoms

NIF (amb lletra)

Adreça
Població

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

Data naixement

Població

Sexe

Estudis en curs o finalitzats

Dades del curs
Codi

Nom del curs

monitor de lleure
Data inici

Data final

Preu

Lloc on es desenvolupa el curs

02/02/2018

14/04/2018

210€

Castelldefels (Kasal de Joves)

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves
dades passaran a formar part dels fitxers titularitat de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I
CULTURALS, amb l’objectiu de complir les finalitats pròpies de la relació de formació. Així mateix, sol·licitem el seu
consentiment exprés i inequívoc per a:
(Si S’OPOSA a algun dels tractaments a baix indicats, si us plau marqui la casella corresponent, en cas d’estar
conforme, deixi-la en blanc)
TRACTAMENT: al tractament de la imatge dels alumnes per a la publicació d’aquesta en revistes, catàlegs o
qualsevol altre suport anàleg, així com també per a la difusió a través d’internet mitjançant la pàgina web
corporativa o qualsevol xarxa social.
TRACTAMENT: al tractament de dades (incloent dades de salut en cas necessari), com a la cessió de les seves
dades a entitats vinculades a aquest Centre per a la realització de la gestió formativa.
ENVIAMENTS ELECTRÒNICS: a la tramesa d’informació per mitjans electrònics, relativa a l’alumne o a la seva
relació amb el centre, per aspectes relatius al curs matriculat o per ser informat d’actuacions futures que puguin ser
del seu interès
PROPIETAT INTEL·LECTUAL: El material elaborat per l’alumne pot ser publicat als espais de comunicació de
Escola Educa amb finalitats educatives. Inclòs quan l’autor no aparegui clarament identificat i compren tots els
treballs realitzats en els cursos que EDUCA imparteix.
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’haurà de dirigir al responsable del fitxer,
EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS a l’adreça: C/BUENOS AIRES 12-14, 08902,
L'Hospitalet de Llobregat
La inscripció no es considerarà vàlida fins que no s’hagi formalitzat la matrícula. Per formalitzar-la, cal
trametre per fax, per correu electrònic o en persona el comprovant de pagament. El termini per formalitzar
la matrícula, és d’una setmana des del moment de la inscripció.
El pagament es farà mitjançant transferència bancària o ingrés a Banc de Sabadell, número de compte:
0081 1596 86 0001014907. Cal que poseu com a concepte el vostre nom i cognoms.
El sotasignant declara que ha estat informat i accepta les condicions organitzatives (funcionament de la part
lectiva i de pràctiques) així com la normativa interna i de funcionament de l’escola Educa.
Signatura
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