
CONSENTIMENT CLIENTS
Didàctic Esport S.L. en l’Avinguda Lluis vives, 12b, CP 46460 de Silla (València), disposarà d’un espai web, on informarà i farà difusió de les seues activitats escolars/esportives.

En aquesta pàgina web es podran publicar imatges en les quals apareguen, individualment o en grup, alumnes realitzant aquestes activitats. Atés que el dret a la pròpia

imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia

imatge, l’Adreça de l’empresa, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies i/o

vídeos en les quals apareguen els seus fills/es en les quals aquests/es siguen clarament identificables. Els pares tenen dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

mitjançant escrit dirigit a l’adreça de l’Empresa a dalt indicada

Nom i cognoms _______________________________________________________________________ amb DNI_________________________________________ com a pare/mare, tutor/a legal,

autoritze que la imatge del meu fill/a _______________________________________________________________________ puga aparéixer en fotografies/vídeos corresponents a les

activitats escolars/esportives organitzades per l’empresa esmentada i publicades en la pàgina web de l’empresa, www.grupdidactic.es o en qualsevol altre mitjà de

comunicació, xarxes socials de Didàctic Esport S.L.

L'informem que les dades que ens facilita no seran cedides en cap concenpte sense l’expressa autorització. I seran tractades dins de la normativa vigent en matèria de

protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. (LOPD) seran incloses en un fitxer informàtic denominat clients.

La funció de recaptar aquestes dades és poder elaborar un pressupost, informar-los dels nostres serveis i productes de la nostra empresa. I en signar aquest formulari estan

acceptant expressament la recepció d'aquests, per qualsevol mitjà de comunicació. La conseqüència de no emplenar degudament aquest formulari serà que no tindrà

accés als nostres serveis ni promocions. El responsable d’aquest fitxer és Didàctic Esport S.L. amb CF B98077852, amb domicili a l’efecte de notificacions en la Av. Lluís Vives,
12 baix de Silla. (C.P. 46460) València.

Vosté té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgisca derivada d’aquest formulari. Vosté té dret a l’accés, oposició, rectificació,

cancel·lació, de les seues dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a extraescolars@grupdidactic.es. Totes les seues

dades seran donades de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1- a petició seua, 2- quan hagen deixat ser necessaris per a les finalitats que

van motivar la seua recollida.

Adjunte l’ingrés realitzat al compte del “Caja Mar”: ES09 3058 2275 9627 2000 2489.

(En el concepte de l’ingrés han d’aparèixer el nom i els cognoms de l’alumne/a que assisteix a l’escola)

Pagament al comptat.

En/na ___________________________________________________ amb DNI _____________________ telèfon

_______________ com a (pare, mare o tutor/a), solicitant, en/na ______________________

______________ amb DNI _____________________ telèfon _________________________ com a (pare, mare o

tutor/a), autoritze al nostre fill/a a participar en “L’Escola de Nadal de Paiporta 2019/2020”, Segons les modalitats i

preferències que he triat:

(En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga han de signar la solicitud tots dos)

MENJADOR (14:00-15:00) 5,5€/DIA Dies _______________________________Complet 44€

ADJUNTAR: Fotocopia SIP, justificant de l’ingrés, Fotocopia del DNI (del participant) o full del llibre de familia, i

qualsevol documentació oportuna.

ESCOLA DE NADAL (9:00-14:00)

1r Torn (23-24-26 i 27) 20€

2n Torn (30-31-2 i 3) 20€

Completa 40€

mATINERA (8:00-9:00)

1r Torn (23-24-26 i 27) 5€

2n Torn (30-31-2 i 3) 5€

Completa 10€

Nom i cognoms __________________________________________________________________________

Direcció ________________________________________________________ núm._______ pta__________

Població ________________________ Centre Escolar_____________________________ Curs___________

Pot eixir a soles del centre?__________________________ Data de naixement______ /_____ /__________

E-mail_________________________________________________________________________________

Núm. SIP ____________________Té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància? _____________________________

Té Necessitats Educatives Especials? ___________ De quin tipus? ____________________________________

*Els casos de participants amb Necessitats Educatives Especials, s’estudiaran individualment*          

Segueix algun règim especial? ____________________________ Observacions _______________________

______________________________________________________________________________________

ESCOLA DE NADAL DE PAIPORTA 2019/2020
CEIP L’HORTAINSCRIPCIÓ Dades del participant

Fitxa mÈdica Dades del participant

Autorització Dades del pare, mare o tutor/a

Signatura
__________________________

Signatura
__________________________




