FULL D’INSCRIPCIÓ – KIDS&US SANT ANDREU
EASTER FUNWEEKS 2021
NOM I COGNOMS
EDAT (indicar edat durant la
DATA
fun week)
NAIXEMENT
ÉS ALUMNE KIDS&US DEL CURS ACADÈMIC 2020-2021
ADREÇA
POBLACIÓ
NOM
TELÈFONS DE CONTACTE
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

/
□ SI

NOM
TELÈFON

CAL FER ESMENT D’ALGUN PROBLEMA IMPORTANT EN
REFERÈNCIA A LA SALUT O HÀBITS DE MENJAR?
TÉ ALGUN TIPUS D’AL·LÈRGIA?
QUINA?
SEGUEIX ALGUN TIPUS DE TRACTAMENT MÈDIC?
QUIN I AMB QUINA FREQÜÈNCIA?
AUTORITZO AL MEU FILL A FER LA SORTIDA DIÀRIA A LA
PLAÇA DE LES PALMERES

□ SI
□ No

IMPORT TOTAL
4 díes: 128 €

□ Setmana del 29 de març a l’1 d’abril de 2021

□ 100% Domiciliat (només alumnes Kids&Us)
□ 100% Efectiu

/
□ NO

ANNEX PROTECCIÓ DE DADES FULL INSCRIPCIÓ
Clàusules de protecció de dades
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, us
informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l'empresa NOU IDIOMES
SL. Les dades recollides, així com les que es puguin generar durant la relació acadèmica (inclòs l'expedient
acadèmic), seran comunicades a l’empresa KIDS&US ENGLISH, S.L. Les dades seran tractades amb la
finalitat de gestionar la inscripció, així com d'oferir els productes i els serveis de KIDS&US. La base que
permet el tractament de les dades és el seu consentiment, així com l'execució de la relació contractual,
que comporta el tractament de les seves dades, per, entre d'altres: gestionar la seva inscripció; i
desenvolupar l'activitat de KIDS&US (que inclou l'enviament d'enquestes de satisfacció durant i després de
la relació contractual). Les dades es conservaran com a màxim 5 anys en finalitzar la relació contractual o
la finalitat per a la qual es van recollir o tractar les dades. En qualsevol moment teniu dret d’accés, de
rectificació i de cancel·lació de les dades proporcionades així com de sol·licitar-ne la portabilitat. També
teniu dret a sol·licitar que se’n limiti el tractament i a oposar-vos-hi. A més, les dades es podran comunicar
dins la xarxa de
franquiciats adherits a KIDS&US ENGLISH, S.L., i empreses col·laboradores i proveïdors de serveis de
KIDS&US ENGLISH, S.L. i dels franquiciats. Qualsevol transferència internacional de dades es farà prèvia
comprovació que hi ha garanties adequades sobre la protecció que les dades rebran al seu destí. Si desitgeu
informació addicional i detallada sobre la Protecció de dades, podeu sol·licitarla per correu electrònic
info@kidsandus.com demanar-ne una còpia escrita a qualsevol dels nostres centres o per correu postal a
l’adreça C/Almogàvers, 219. 08018 Barcelona.
Autoritzo de manera expressa al centre educatiu i a Kids&Us English S.L. a enviar de manera puntual
publicitat, informació, activitats i publicacions sobre els productes i els serveis relacionats amb KIDS&US.
Si no ho autoritzeu, marqueu la següent casella: No
KIDS&US i la seva xarxa de franquiciats publiquen informació sobre les seves activitats, serveis i productes
en diferents mitjans (incloent una revista trimestral, una memòria anual, la Programació General Anual,
webs de l'empresa i xarxes socials). En les esmentades publicacions freqüentment s'insereixen fotografies
i/o vídeos que recullen les activitats vinculades al centre, tant lectives com esportives, etc. És previsible
que en algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin de manera accessòria les imatges d'alumnes del
centre, clarament identificables.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5
de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si no indiqueu el
contrari, s'entén que doneu el consentiment perquè les esmentades imatges siguin transferides dins la
xarxa de franquiciats KIDS&US per a la posterior publicació, incloent la cessió a mitjans de comunicació
externs (incloses xarxes socials, etc.).
No ho autoritzo:
Signat a _________________________________, ____ de/d’ ___________ de _________

