	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES
Nom i cognoms.....................................................................................................................................
Domicili.................................................................................................................................................
Població.................................................................Província...............................................................
C.P................................................................................DNI................................................................
Telèfon........................................................................Mòbil.................................................................
Data de naixement....................................Correu electrònic................................................................

VULL INSCRIURE’M A
☐ DANSKIDS PLAY (P3 i P4)
☐ DANSKIDS (P5 a 2n)
☐ GIMNÀSTICA RÍTMICA (P5 a 6è)

Dijous de 16:30h a 17:30h
Dimarts de 16:30 a 17:30h
Divendres de 14:00 a 15:00h

(Codi 027)
(Codi 026)
(Codi 025)

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Nom i cognoms (pare, mare o tutor)..................................................................................................
DNI del titular.....................................................................................................................................
Com a titular/s del compte esmentat aquí sota, autoritzo a DANSCLAS S.C.P amb domicili a
Ronda d’Altafulla 70 (Altafulla), a carregar la quantitat de ..............., corresponents al curs
matriculat.

IBAN

ENTITAT

CODI DEL COMPTE DEL CLIENT
OFICINA
D.C.
NÚMERO DE COMPTE

El rebut s’emetrà la segona setmana del mes. En cas de ser retornat el rebut, el titular del compte
es farà càrrec de la comissió per retorn (2€).
Data: ......../........./...........

Signatura (Titular del compte autoritzant)

PROTECCIÓ DE DADES LOPD / POLÍTICA DE PRIVACITAT.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals
proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de DANSCLAS, S.C.P. amb la finalitat d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com
proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, inclús enviaments via SMS, tret que ens manifesti al contrari. Pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Ronda Altafulla, 70 Nau 7 43893
ALTAFULLA.
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i
que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.
Al acceptar la clàusula de LOPD, el sota signant dona el seu consentiment exprés per a poder publicar fotografies de les activitats en que participi l’inscrit, tant a la
pàgina Web, com en tríptics i/o flyers de publicitat de l’escola.
He llegit i accepto la Política de Privacitat.

Autoritzo l’ús de la meva imatge.

Ronda d’Altafulla, 70 | Altafulla 43893 | 977 652 403 | 605 798 470 | www.dansclas.com |

