CURS ESCOLAR

2020 - 2021___

Nº Expedient:

1.DADES PERSONALS
D.N.I.:___________________________________________ Data de matrícula: _____/____/_____ Edat:
NIA: ______________________
COGNOMS:________________________________________ NOM:____________________
DATA DE NAIXEMENT:_____/___/____

LLOC:_________________________

PROVÍNCIA:________________________ PAÍS:__________________

NACIONALITAT: _____________________

DOMICILI:_______________________________________nº___________ LOCALITAT: _______________________
CODI POSTAL:
PROVÍNCIA:_______________________ Telf. 1:

Telf. 2:

E‐Mail:___________________________________________________________________@____________________________

2.ÚS DE LES TECNOLOGIES
ACCÉS INTERNET

ORDINADOR.

TAULETA (TABLET)

MÒBIL

3. MATRÍCULA CURSOS
ALFABETITZACIÓ

NEOLECTORS

FORMACIÓ BÀSICA

EDUCACIÓ DE BASE
G.E.S. 1

MATÍ

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
G.E.S.2

VESPRADA

VALENCIÀ:

B1 (elemental)

B2(intermedi)

C1(mitjà )

C2(superior)

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (C.F.G.S.)
ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25/45 ANYS

>25 anys

ESPANYOL PER A ESTRANGERS A1

ESPANYOL PER A ESTRANGERS A2

COMPETÈNCIES CLAU (Nivell 2)

4. MATRÍCULA TALLER ASSOCIACIÓ D’ALUMNES

>45 anys

PATCHWORK

CUOTA SOCI@

5. PREINSCRIPCIÓ TALLERS
Tallers escollits / Talleres escogidos
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

MÉS INFORMACIÓ
Sol·licitaré bonificació :

SÍ

NO

CONSENTIMENT DE CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals, les seues dades personal serán tractades per
L’Ajuntament de Paiporta amb N.I.F. P4618800I, amb la finalitat de participar en el centre de formació de persones adultes
(CFPA).
Les dades facilitades no se cediran a tercers, llevat que una llei ens obligue o que siga necessari per a la prestació del servei
sol∙licitat. Tant el tractament de les seus dades com l’arxiu de les mateixes es realitzara dins del territorio espanyol.
(Nota: sense aquest consentiment ens serà del tot imposible formalitzar la teua matrícula)
Na/En ______________________________________________________________amb DNI/NIE___________________

Paiporta, a ____ de __________________ de 20____

Signatura

Amb la firma de la sol∙licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment
exposat i de forma confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

CONSENTIMENT DE TRACTAMENT D'IMATGE PERSONAL
T'informem que el Reglament General de Protecció de Dades (Diari Oficial de la Unió Europea de 4 de maig de 2016) autoritza als
centres educatius a l'enregistrament d'imatges amb finalitats educatives al centre escolar.
El CFPA sol∙licita a més el teu consentiment per poder fer ús a la web del centre i de l´ajuntament de les imatges individuals o
col∙lectives en les quals pugues aparèixer, a través dels diferents suports que ofereixen les noves tecnologies.
Na/En ________________________________________________________

Paiporta, a ____ de __________________ de 20____

amb DNI/NIE___________________

Signatura

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i a la resta de drets recollits a la normativa mencionada, remetent una sol∙licitud
per
escrit
a
la
direcció
C/
Mestre
MúsicVicent
Prats
i
Tarazona
s/n,
o
al
correu
electrònic ayuntamiento@paiporta.es ,adjuntant fotocòpia del seu D.N.I o document equivalent. La suspensió del consentiment no tindrà
carácter retroactiu a actuacions explícitament consentides i realitzades amb anterioritat a la data de la seua recepció. En el cas de no rebre cap
contestació o de rebre un “no” com a resposta, es pot presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control competent en matèria de
protecció de dades (Agencia Espanyola de Protecció de dades- AEPD).

