FULL INSCRIPCIÓ CLASSES D’ANGLÈS 2020/2021
Dades pare, mare o tutor/a legal:
Nom

Cognoms

Adreça

Població

Codi Postal

DNI

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Correu electrònic
Núm. Compte
Dades de l’alumne/a:
Nom

Cognoms

Data naixement

Edat

Curs

□ Autoritzo a assistir al servei de classes d’anglès:
□ Horari general 26,53 €/mes
□ Horari reduït 21,29 €/mes
□ 25% descompte per germans
Faig extensiva aquesta autorització a:

■ En cas d’urgència mèdica pugui ser atès per un metge i a que en cas de gravetat, si no es pot contactar amb la família,
es prenguin les decisions medicoquirúrgiques necessàries sota la direcció facultativa pertinent.
■ Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat en cas de necessitar atenció mèdica.
■ Efectuar-li cures per part de l’equip dirigent.
■ Que l’equip educatiu pugui prendre les decisions pedagògiques en el procés educatiu de l’Infant.
■ Prestar la imatge del meu fill/a en la promoció d’activitats de l’ajuntament de la Pobla de Claramunt, sempre i quan no
vulnerin els principis fonamentals de la mateixa. Aquestes imatges no s’utilitzaran amb finalitats lucratives o similars.
Signat

Informació sobre el tractament de dades personals
Responsable
del Ajuntament de La Pobla de Claramunt
tractament
Delegat de Protecció de dpd@lapobladeclaramunt.cat
Dades
Finalitat
Gestionar la inscripció i participació de l’alumne/a indicat al servei de classes d’anglès, inclosa la
gestió del cobrament de la quota corresponent
Legitimació
Interès públic. Compliment d’obligació legal. Execució de contracte o mesures precontractuals.
Destinataris
Administracions públiques competents en la matèria o empreses vinculades a serveis públics
Termini de conservació
El que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions
Drets
Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, a no ser objecte d’elaboració de perfils,
a revocar el consentiment i presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent
Informació addicional
Consulti la nostra política de privacitat: http://www.lapobladeclaramunt.cat/altres/proteccio-dedades-personals.html
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