Inscripció extraescolar de Robòtica educativa 2018-2019
Nom i cognoms:
Data Naixement:

Edat:

Curs:

Nom del pare, mare, tutor/a:
Telf casa:

Mòbil pare/mare:

Mòbil pare/mare:

E-mail:
Grup escollit (ho emplena Temps de Lleure):

DADES BANCÀRIES

Codi país

IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte corrent

Els rebuts es carregaran el dia 5 de cada mes. En el cas que el rebut sigui retornat, les comissions aplicades per
l’entitat bancària seran carregades en el següent rebut de pagament.
Les baixes de l’activitat s’hauran de notificar per escrit el dia 20 del mes anterior a la data de la baixa,. En el cas de
fer-se més tard el rebut es passarà.

Jo,

amb DNI/NIE

pare/mare/ tutor/a de l’alumne

com a
, AUTORITZO:

Al meu/va fill/a a assistir i realitzar l’activitat de robòtica educativa que ofereix Temps de Lleure OSM S.L. a les

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

seves instal·lacions.
A Temps de Lleure OSM S.L. a que cedeixi les dades del meu fill/a a Arç Corredoria d'Assegurances. SCCL, per
quedar cobert/a en cas d’accident.
A Temps de Lleure OSM S.L. a fer fotografies/filmacions durant el desenvolupament de l’activitat, on la imatge
del meu fill/a pugui aparèixer, amb la possibilitat que en facin ús en diferents actuacions publicitàries i publicacions
en xarxes socials.
A Temps de Lleure OSM S.L. a que utilitzi les meves dades, per enviar-me informació d’aquesta activitat, així com
de futures que organitzin

Sant Pere de Ribes, a

de

de 201 .

Signatura

D’acord amb l’article 5 de la LOPD, us informem que les vostres dades incloses en aquest formulari seran incorporades en un fitxer del qual és
titular TEMPS DE LLEURE OSM S.L. Les vostres dades seran tractades per tal de tramitar les inscripcions a l‘activitat de robòtica educativa,
amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com per enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes
i serveis. Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les meves
dades a TEMPS DE LLEURE OSM S.L. situat al C/ Jaume Balmes 82 local segon, 08810 Sant Pere de Ribes.

