
 SI desitjo inscriure el meu fill/filla a l’activitat extraescolar següent el curs 2018-2019:

Desitjo que el meu fill/a faci l’activitat extraescolar indicada que organitza el centre i em comprometo 
a col·laborar amb l’Escola, abonant puntualment les quantitats establertes per aquests conceptes i 
de les que sóc coneixedor/a.
I autoritzo que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a 
l’activitat extraescolar escollida.

Signatura del pare/mare/tutor:    Data: ......... de ...........................de 2018

Centre Educatiu Balaguer
Avinguda del Nord, 8 - 08905 L’HOSPITALET (Barcelona)

www.escolabalaguer.cat

Nom pare/mare/tutor:....................................................................................................................

Telèfon contacte.............................................E-mail.....................................................................

Adreça................................................................................Població.............................................

Nom alumne..................................................................................................................................

Curs 2018-2019: 

Centre escolar:       Escola Balaguer           Altres (especificar)...................................................

Identificació del Responsable. L’informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporades a un tractament de dades personals denominat ALUMNES responsabilitat de 
CENTRE EDUCATIU BALAGUER amb CIF B65130999 i amb domicili en AVINGUDA DEL NORD, 8 - 08905 L’HOSPITALET (BARCELONA). Pot contactar amb el Responsable, bé per 
telèfon al número 933334116 o bé mitjançant correu electrònic a la bústia.
Finalitat. Al Centre Educatiu Balaguer tractem la informació de les persones interessades amb la següent finalitat: la informació que ens facilita serà tractada per gestionar la inscripció a les 
activitats extraescolars, així com les gestions administratives, comptables, fiscals i legals. 
Termini de Conservació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, les seves dades es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de 
l’última confirmació d’interès.
Decisions automatitzades i elaboració de perfils. L’informem que no hi ha decisions automatitzades incloent l’elaboració de perfils.
Base Jurídica del Tractament. Legitimació per execució d’un contracte.
Destinataris de cessions. Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte en situacions legals. Es preveu comunicació de dades a les entitats bancàries pel cobrament dels rebuts emesos pel 
client.
Transferències Internacionals. No es realitzen transferències internacionals.
Drets. Podrà exercir els seus drets mitjançant el correu electrònic o dirigint-se a la direcció facilitades: 
- Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat      
- Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió       
- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament       
- Dret a oposar-se al tractament.         
- Dret a la portabilitat de les dades 
Per exercir els seus drets, ha de dirigir al responsable de l’entitat, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret elegit. Opcionalment, pot redirigir a l’interessat a l’Autoritat de 
Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Activitats extraescolars 2018-2019

EI3
EI4
EI5

1r EP
2n EP
3r EP

1r ESO
2n ESO

4t EP
5è EP
6è EP

3r ESO
4t ESO

Dansa (Balaguer Dance)
Futbol (Balaguer Sports)

Música (Balaguer Music)

Escacs (Balaguer Chess)
Especificar activitat........................................................

Horari activitat:................................................................................

Dades domiciliació bancaria:
Titular compte:
Compte: ES CC


