AMBOAINE GESTION SL
Espronceda 281, 5e 4a, 08018 Barcelona
934 508 858 projecteimpregnat@gmail.com - admin@siente.es

FULL D’INCRIPCIÓ I CONSENTIMENT D’INFORMACIÓ DE TRACTAMENT EXTRAESCOLARS
MÚSICA L’AFA ESCOLA AURÓ.
Nom alumne
Cognoms alumne
DNI alumne
Curs alumne 20-21
Data naixement al.
Nom tutor/a (1)
Cognoms tutor/a (1)
DNI tutor/a (1)
Adreça postal
Codi postal
Població
Telèfon de contacte
Correu electrònic
(1) En el cas de menors d’edat.
XX
IBAN
ES

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES (només si escau, marcar la casella):
Tipus A

Alumnes amb discapacitat, trastorns greus de personalitat o de la conducta o malalties degeneratives greus

A QUINS GRUPS S’INSCRIU L’ALUMNE:
LLENGUATGE

INSTRUMENT

A través d’aquest escrit i en compliment del disposat en el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679,
l’informem sobre el tractament de les dades contingudes en aquest formulari, en els següents termes:
RESPONSABLE: Amboaine Gestión SL, Cr. Espronceda 281, 5e 4a, 08018 Barcelona. admin@siente.es
FINALITAT: Gestionar la participació de l’alumnat en les activitats extraescolars en les que ha estat inscrit, incloent la
formació de perfil acadèmic.
LIGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
ALTRES FINALITATS: l’enviament d’informacions referides a les activitats extraescolars de música.
DESTINATARIS: Les entitats d’assegurança que es pugui concertar als efectes de les pròpies activitats extraescolars.
Estaments i organismes oficials per obligació legal. AMPA Escola Auró.
CONSERVACIÓ: Durant es puguin derivar responsabilitats de la prestació de serveis, excepte obligació legal.
NO
DRETS D’IMATGE: SI
Concedeixo l’ús d’imatges de les activitats que obtingui Amboaine Gestión SL dins les
extraescolars de música per ús i promoció de la pròpia activitat.
DRETS: Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, a presentar reclamació davant el Responsable
de Tractament per escrit a Cr. Espronceda, 281, 5e 4a, 08018 Barcelona, o al e-mail admin@siente.es adjuntant en
ambdós casos document que acrediti la identitat del reclamant o mitjançant queixa a la Agència Espanyola de
Protecció de Dades dins el web www.aepd.es

CONSENTIMENT:

SI

NO

Dono el meu consentiment, he llegit i he entès el contingut d’aquest formulari.

Barcelona a..............de............................de ........

Signatura:

PROCEDIMENT A SEGUIR PER LA CORRECTA INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT:
1. Omplir el full d’inscripció directament (PDF editable) i revisar bé que les dades siguin les correctes.
2. Marcar (Clicar amb el cursor sobre la casella), si escau, la casella de “Necessitats educatives específiques”,
per tal de poder tenir present i actuar en conseqüència a cada cas.
3. En l’apartat de posar quin grup farà: P-4 (INICIACIÓ 1); P-5 (INICIACIÓ 2); 1r (INICIACIÓ 3); 2n (FMB 1); 3r
(FMB 2); 4t (FMB 3); 5è (FMB 4); 6è (FMB 5). Instrument només a partir de 2n, i si volen fer-ne o no.
Recordem no és obligatori fer instrument, però per fer instrument sí que és obligatori llenguatge.
4. Marcar (Clicar amb el cursor sobre la casella) sobre les caselles conforme si és SI o NO respecte als apartats
de drets d’imatge i consentiment (recordar que sense el consentiment, no es podrà tirar endavant la
inscripció i caldrà posar-se en contacte amb l’entitat organitzant al correu projecteimpregnat@gmail.com ).
5. Imprimir el document (es pot guardar abans amb les dades).
6. Escriure data i firma del tutor/a de l’inscrit/a.
7. Fer el pagament de la matrícula (aquest curs la matrícula queda repartida en dues parts, 15€ en fer la
inscripció i 15€ repartits en les 3 quotes del curs).
 Número de compte: ES36 0049 2954 1624 1408 1821
 Concepte: Matrícula Música Auró + Nom família
 Import: 15€
8. Escanejar el full i enviar conjuntament amb el rebut abonat de la matrícula al correu electrònic de l’activitat:
projecteimpregnat@gmail.com
*Es poden fer inscripcions a partir del 8 de Juny i fins al 31 de Juliol, i a partir del 7 de Setembre.
*En cas que el grup quedi cobert en número de places, es farà sorteig entre totes les inscripcions quan es tanqui el
període establert a finals de Setembre, per designar les places.

