FITXA D’ALUMNE/A

Nom i cognoms : ___________________________________________________________________
Curs: _________

Escola :_________________

Data de naixement: _________________

Nom i cognoms del pare/tutor: _____________________________________ NIF: _________________
Nom i cognoms de la mare/tutora : __________________________________ NIF: _________________
Adreça: __________________________________

CP: ______________

Localitat: _____________

Telèfons de contacte: __________________________________________________________________
Correu electrònic pares o tutor/a: _________________________________________________________
Domiciliació bancària:
Autorització a SC Network 2008 SL a carregar al compte bancari detallat a continuació l’import
corresponent als serveis rebuts.
Número de compte IBAN: _______________________________________________________________
Nom i NIF del(s) titular(s): _______________________________________________________________
Segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres dades passaran a formar part de
fitxers automatitzats propietat de SC Network 2008 SL (en endavant Anglès Montse) i seran tractades d’acord amb els preceptes de
l’esmentada Llei.
El motiu de la creació, existència i manteniment dels fitxers és el tractament de les dades amb la única finalitat de complir amb la
prestació i gestió dels serveis que ens sol·liciteu, així com facilitar-vos informació de Anglès Montse que pot ser del vostre interès.
Els destinataris de la informació seran els empleats i col·laboradors externs de Anglès Montse encarregats de prestar i gesti onar els
serveis acordats. Al mateix temps, autoritzeu i consentiu de manera expressa que cedim les vostres dades quan sigui necessari per a
la gestió d’alguns dels serveis que ens sol·liciteu, com ara la utilització d’eines de suport pedagògic i lingüístic a través d’internet; la
matriculació a exàmens acreditatius de nivell; la tramitació d’estades lingüístiques i cursos a l’estranger; la tramitació de cursos de
formació de diferents organismes oficials.
En qualsevol cas, us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’àmbit de la Llei 15/1999
de 13 de desembre, mitjançant correu certificat a SC Network 2008 SL, Passeig d’en Blay, 47, 2ón, 17800-Olot.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o
tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquest o aquestes siguin cl arament identificables. Amb
aquesta finalitat, autoritzo que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats esc olars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a les pàgines web o blogs del centre, a filmacions
destinades a difusió pública no comercial i a fotografies per a revistes i/o publicacions d’àmbit educatiu.
Llegit i conforme amb tot el que s’exposa anteriorment, presto el meu consentiment i autoritzo de manera expressa a Anglès Montse
per tal de que pugui tractar en la forma indicada les dades personals que de forma voluntària cedeixo, així com a cedir-les si s’escau,
en els termes esmentats anteriorment.

Signat:

Nom i cognoms: _______________________________

Anglès Montse

Passeig d’en Blay, 47, 1er

17800 Olot

NIF: _______________

montse@anglesmontse.com

Data: __________

Tel:972 270 722

