FITXA D’INSCRIPCIÓ (ompliu en MAJUSCULES per favor )
Nom I cognoms del xiquet/a:

Ingressar en BANKIA:

ES07 2038 9638 3560 0010 2767

CONCEPTE: ESCOLA ESTIU CULLERA + NOM DEL XIQUET/A

Telèfons:
Data de naixement del xiquet/a:

Les dades arreplegades en el present document seran incorporats a un fitxer de tractament

Adreça - Població:

automatitzat i no automatitzat (suport mixt). Esta informació és demanada per a formar part d'una base

Escola i Curs escolar (2017-2018)

de dades amb la finalitat de poder gestionar les tasques administratives, i gestió de del tractament de

Nom del pare i/o mare:

dades de clients, proveïdors i Persones de contacte i poder dur a terme les funcions pròpies de

El vostre correu electrònic

l'empresa en relació amb els mateixos, sent GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L el

Es la primera vegada que participa a
l'Escola d'Estiu?
El seu fill anirà i tormarà sol/a a l'Escola
d'Estiu?
Quines persones estan autorizades a
recollir-lo?

Responsable del fitxer, amb direcció en AVINGUDA JOAN FUSTER 14-3-9 46400 CULLERA

SI

NO
VALÈNCIA d'Acord amb el que disposa la L.O. 15/1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal

SI

NO

mare

es poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició per mitjà de sol·licitud per

pare

iaio/iaia

germa/germana

FUSTER 14-3-9 46400 CULLERA VALÈNCIA acompanyant còpia del seu Document Nacional

tio/tia

El xiquet/a anirà a l'Escola d'Estiu: marca
l'opció a escollir, pot ser una opció o
varies

d'Identitat. Així mateix GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L queda autoritzada a utilitzar les
dades demanades amb finalitats comercials. La negativa a subministrar les dades que li són sol·licitats

preus d’inscripció del 5 al 15 de juny (a partir del 16 de juny es modifiquen

PRES ESCOLA D'ESTIU: del 25 al 30 de juny
ESCOLA D'ESTIU: del 2 al 31 de juliol
si la inscripció l’ha fas a partir de l’11 de juny
ESCOLA D'ESTIU AGOST: de l'1 al 14 d'agost
Escola d'estiu PER SETMANES: (per setmana)

escrit al Responsable del Fitxer en la direcció d'exercici de drets ARC sítia en AVINGUDA JOAN

30 €
115 €
125 €

suposarà si és el cas la impossibilitat de prestar els servicis per als quals les esmentades dades
hagueren sigut sol·licitats. GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L ha adoptat les mesures de
seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, trobant-se els seus fitxers inscrits en
l'Agència de Protecció de Dades, garantint-se el secret i la confidencialitat de les dades aportades.

60 €
35 €

Quines setmanes?

JO.
AUTORITZE AL MEU FILL/A A REALITZAR ACTIVITATS
D’EXTERIOR EN HORARI D’ESCOLA?

Escola d'estiu DIES SOLTS (8€ per dia) Quins dies?
Quantitat que has ingresat: DESCOMPTE 10 € PER SEGON GERMÀ

SIGNATURA PARE, MARE O TUTOR

