FORMULARI D’INSCRIPCIÓ CASALS

Els tallers d’estiu dterra tenen una durada setmanal amb horari de matí de 9:30 a 13h. El preu
per setmana és de 140€ amb tots els materials inclosos i l’adaptació de l’espai a les mesures
d’higiene i seguretat pel COVID19.
Nom i cognoms:

DNI:

1.Tria la/les setmana/es
DE 6 A 9 ANYS

DE 10 A 16 ANYS

Setmana del 05/07- 09/07

Setmana del 05/07- 09/07

Setmana del 12/07-16/07

Setmana del 12/07-16/07

Setmana del 19/07-23/07

Setmana del 19/07-23/07

2. Dades del/la menor
Data de naixement

Núm. de targeta sanitària

Observacions

3.Dades del tutor/a (I)
Nom

Cognom

Adreça

Telèfon

Lloc de treball

Telèfon

Email
Dades del tutor/a(II)
Nom

Cognom

Adreça

Telèfon

Lloc de treball

Telèfon

Email
4. Forma de pagament
Online al nostre web
www.dterra.es

Transferència al compte ES41
0081 0646 3400 0144 9148

5. Altres
Autoritzo que es puguin fer fotos
del/la menor

Sol·licito servei de cangur
(especificar hora)

dterra galeria taller s.l.- B66810433 - c/Josep Anselm Clavé 9 - St. Cugat del Vallès - 936747807

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable:

S'autoritza Dterra galeria taller S.L. Amb el NIF: B66810433 a incorporar
dades en els seus fitxers dels quals és responsable. Les dades són de
caràcter confidencial i seran utilitzades amparant de la Llei Orgànica
15/1999, de l'13 de setembre de Protecció de dades de caràcter
personal.

Finalitat

Per la present autoritzo a Dterra galeria taller S.L. perquè utilitzi
les dades per als serveis sol·licitats i enviar comunicacions
relacionades amb dterra galeria taller.

Legitimació:

▪ Consentiment del interesat/da.

Drets d’imatge

Autoritzem a l’ús de les imatges del nostre fill/a, segons la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pr pia imatge, per tant autoritzem:
A que l’escola realitzi fotografies, individuals o en grup, dels nens/
es en les activitats que fan als tallers per articles en publicacions
externes, publicitat, xarxes socials, per posar a la web del centre o
altres relacionades amb dterra.

Drets:

En qualsevol moment té dret a accedir, rectificar i suprimir les
dades, pot enviar un correu a info@dterra.es o a l'adreça Av.
Josep Anselm Clavé, 9 08.172 de Sant Cugat de Vallès i
comunicar-nos la seva petició.

Dades Bancàries

S'autoritza Dterra galeria taller S.L. amb el NIF: B66810433
d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de el 13 de setembre a tenir
informatitzats les dades d'identificació i les dades bancàries per
poder realitzar el cobrament de la quota que correspongui.

Procedència:

Del propi interessat/da

Informació addicional:

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció
de Dades a la nostra pàgina web:
En la url de l'entitat www.dterra.es

Sant Cugat del Vallès, a __________________________

Firma mare, pare o tutor/a
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