
	

IMPORTANT: 

 - No es farà cap inscripció sense aquest document degudament omplert i signat 
- Tot rebut retornat, tindrà un recàrrec de 10€ per persona i rebut 
- Els pagaments mensuals es faran el dia 5 de cada mes. Els trimestrals el dia 5 d’octubre, el 5 de febrer i el            
..5 d’abril. Si deixéssiu de pagar la quota, deixaríeu de fer l’activitat 
- Si canvieu de número de compte, hauríeu de comunicar-ho abans del dia 28 de cada mes. 
- Si volguéssiu donar-vos de baixa, hauríeu de comunicar-ho abans del 28 del mes anterior a fer  ..efectiva 
la baixa 
- Les dades personal que ens han proporcionat seran tractades conforme a la LOPD 15/1999 per a la gestió 
..operativa i comercial de l’empresa. 
- Els titulars poden accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades accedint a info@easywayformacio.com 

 
	

Full d’inscripció Easy Way Arithmetics  curs 2016-2017 

ESCOLA______________________ 

HORARI ESCOLLIT____________ 
 

DADES ALUMNE ( Inscripció individual per cada fill) 
 

NOM___________________________COGNOMS___________________________________

DNI____________________________DATA NAIXEMENT___________________________ 

ADREÇA _______________________TELF MÒBIL_________________________________ 

CODI POSTAL___________________POBLACIÓ _________________________________     

NOTA DE MÀTEMATIQUES EL CURS PASSAT_____ 

 

DADES FAMILIARS 
 

NOM PARE/TUTOR________________________ MÒBIL PARE ______________________     

NOM MARE/TUTOR_______________________ MÒBIL MARE ______________________ 

NUMERO DE FILLS QUE FARAN L’ACTIVITAT ______	

EMAIL CONTACTE 

                            

 
FORMALITZACIÓ I CONDICIONS DE L’INSCRIPCIÓ DE L’ALUMNE 

 

 
q  COMPTE BANCARI                  qMensual   qTrimestral    qAnual 
 

Dades del Banc 

Banc  

Titular del 
compte 

 

Nº de compte 
(IBAN) 

E S 
                      



	

Easy	Way	formació	
info@easywayformacio.com	
www.easywayformacio.org	

	 	
	

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT D'IMATGES DELS ALUMNES 
PER EASY WAY FORMACIÓ S.L. 

Referent al dret a la pròpia imatge reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per 
la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 
La direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder 
publicar les imatges en les quals apareguin individualment o en grup que amb caràcter 
pedagògic que es puguin realitzar als nens i nenes de l’activitat, en les diferents 
seqüències i activitats realitzades a l'aula durant la classe. 
 
En / Na 
......................................................................................................................................... 
amb DNI ................................ com a pare / mare o tutor de l'alumne / a ...... 
......................................................................................................... accepto un ús 
pedagògic, de les imatges realitzades en activitats lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 
 
● La pàgina web del centre. 
● La pàgina de Facebook del centre. Amb la privacitat restringida. 
● Publicacions d'àmbit educatiu. 
 
 

________________,_______ d ___________________de 2016 
 

                  Signatura    kdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkd       
 
 
______________________________________________________________________ 
 

AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES / 
AUTORITZACIÓ PER A LA WEB 

 
Jo_________________________________________ amb DNI ___________________ 
conseto expressament i autoritzo EasyWay formació, que tracti les dades que 
voluntàriament cedeixo del meu fill/a _______________________________________, 
d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, i a la Directiva 95/46 de 
la CE, i limito la meva autorització al compliment de les finalitats directament 
relacionades amb les funcions legítimes de meva autorització al compliment de les 
finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de EasyWay formació ens 
els àmbits dels seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així com en 
qualsevol dels documents publicitaris o pàgines web que tinguin relació amb l’activitat 
gestionada per aquesta empresa.   

 
 

 
________________,_______ d ___________________de 2016 

 

                  Signatura    kdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkd       


