CASAL D’ESTIU 2017: Els secrets de la vida!
Dades personals i de contacte del/la participant
Nom i cognoms ________________________________________________________
Edat ____________________ Data de naixement ____/_____/_____
Curs escolar_________________ Centre educatiu ______________________________
Adreça familiar ___________________________________________________________
Codi postal ___________ Població __________________________________________
Telèfon fix ________________ Telèfon mòbil _________________ /________________
E-mail ______________________________/___________________________________
Persona/es de contacte ___________________________ DNI ____________________
Mètode de facturació : __ Efectiu
(indicar X) __ Transferència bancària ES36 3140-0001-90-0011130900
__ Rebut domiciliat: nº de compte _____________________________
Setmana/es d'inscripció __________________________________________________
Horari d'acollida (indicar X)
8:00-9:00 ________
13:00-14:00 __________
Altra informació d'interès (al·lèrgies, intoleràncies, patologies mèdiques...) ________________
_______________________________________________________________________
Acceptació de la Llei Oficial de Protecció de Dades (LOPD)
Autoritzo a Centre Kepler S.C.P. a la recollida i tractament de les dades del meu fill/a menor d'edat pel correcte compliment de la Llei Orgànica de Protecció
de Dades (L.O.P.D. 15/99). Així mateix, consento que el meu fill/a pugui sortir de les instal·lacions del Centre Kepler, sota la supervisió del personal del centre i
també a la presa d'imatges del/la participant amb l'objectiu d'il·lustrar materials comunicatius de caràcter gràfic i audiovisual, sent l'únic objectiu el de
representar l'activitat realitzada pel participant al Centre Kepler. En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de
Dades: Dret de informació en la recollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollides a la
seva fitxa. Els informem que les Dades de Caràcter Personal de la fitxa, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades,
amb la finalitat de: Gestionar la seva fitxa de pacient el marc legal i la prospecció comercial dels productes i serveis que ofereix Centre Kepler, S.C.P., en general.
Vostès, com a interessats directes, tenen dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que els concerní i autoritzen a que passi
a formar part del fitxer, davant del qual podran exercitar els seus drets en qualsevol moment. Els drets precitats podran fer-se efectius davant Centre Kepler,
S.C.P, C/ Can Ràbia, 11, Local 9, 08017 - Barcelona, al telèfon 93.205.08.76 o a l'e-mail info@centrekepler.com.
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