
      

       
 
 

 
 
Anoteu el número de compte IBAN

La quota mensual 
  
 
 
ACTIVITAT A
 
Ball modern
Voleibol 
Iniciació musical
 
 
 
Jo ………………………………………………
 
autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………
 
a realitzar les activitats esportives extraescolars a l’escola 
imatge del nen/a durant l’activitat 
Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu 
respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes)
imatges pug
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 
inscrites. En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’empresa o
Sports SL (elitsports)
                  
                                                                                                        
      Data   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Us informem que les vostres dades, d
d’Aguilar Barjuan Sports SL (elitsports)
vostres drets, d’accés, rectif

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE   

Nom del nen/a

Curs i classe

Adreça 

Població i codi postal

Nom i DNI del pare/mare

Persona que recollirà nen/a

Telèfons de contacte

@mail de contacte

 E S    

      
  extraescolars
 

           

         

Anoteu el número de compte IBAN

La quota mensual es cobrarà mitjançant rebut domiciliat 

ACTIVITAT A LA QUAL
d

Ball modern  
 

Iniciació musical  

Jo ………………………………………………

autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………

zar les activitats esportives extraescolars a l’escola 
imatge del nen/a durant l’activitat 

i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes)

imatges puguin ser utilitzades per a la
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’empresa o
(elitsports) amb CIF B63656524

                                                                                                
                                                                                                        

   ……………………………                  

Us informem que les vostres dades, d
d’Aguilar Barjuan Sports SL (elitsports)
vostres drets, d’accés, rectificació, 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE   

Nom del nen/a 

Curs i classe 

Població i codi postal

Nom i DNI del pare/mare

Persona que recollirà nen/a

Telèfons de contacte

@mail de contacte 

       

 Per a més 
extraescolars@elitsports.com 

     

 ACTIVITATS

Anoteu el número de compte IBAN

es cobrarà mitjançant rebut domiciliat 

AL S’INSCRIU
dilluns 
 
 
 

Jo ………………………………………………

autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………

zar les activitats esportives extraescolars a l’escola 
imatge del nen/a durant l’activitat 

i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes)

uin ser utilitzades per a la
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’empresa o
amb CIF B63656524

                                                                              
                                                                                                        

……………………………                  

Us informem que les vostres dades, d’acord amb la Llei de protecció
d’Aguilar Barjuan Sports SL (elitsports) amb CIF B63656524

icació, cancel•lació

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE   

Població i codi postal 

Nom i DNI del pare/mare 

Persona que recollirà nen/a 

Telèfons de contacte 

      

Per a més informació:
@elitsports.com 

   FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Anoteu el número de compte IBAN 

es cobrarà mitjançant rebut domiciliat 

S’INSCRIU  
dim
 
 
 

Jo ……………………………………………………………………….... amb DNI ……………...........................

autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………

zar les activitats esportives extraescolars a l’escola 
imatge del nen/a durant l’activitat (Llei general de pr

i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes)

uin ser utilitzades per a la difusió de l’activitat
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’empresa o
amb CIF B63656524.  

                                                                              
                                                                                                        

……………………………                  

’acord amb la Llei de protecció
amb CIF B63656524, amb domicili c/Pi i 

cancel•lació i oposició, per escrit a l’adreça c/P

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE    

  

  

  

  

  

 

  

  

      

informació:  
@elitsports.com / telf. 937888536

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

EXTRAESCOLARS 

es cobrarà mitjançant rebut domiciliat a principis 

imarts 

……………………….... amb DNI ……………...........................

autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………

zar les activitats esportives extraescolars a l’escola 
Llei general de pr

i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes)

difusió de l’activitat
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’empresa o
 

                                                                              
                                                                                                        

……………………………                                          

’acord amb la Llei de protecció de Dades, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat 
, amb domicili c/Pi i 

, per escrit a l’adreça c/P

      

telf. 937888536  

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

EXTRAESCOLARS 

a principis de cada mes 

dimecres
 
 
 

……………………….... amb DNI ……………...........................

autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………

zar les activitats esportives extraescolars a l’escola Enxaneta
Llei general de protecció de dades

i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes)

difusió de l’activitat i amb
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’empresa o

                                                                               
                                                                                                        

                         

de Dades, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat 
, amb domicili c/Pi i Margall 232 2n 2ª 

, per escrit a l’adreça c/Pi i Margall 232 2n 2ª, 08224 Terrassa

      

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ 

EXTRAESCOLARS ENXANETA 20

 

mecres 

……………………….... amb DNI ……………...........................

autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………

Enxaneta i a que es pugui registrar la 
otecció de dades 2016/679 del Parlament 

a la protecció de les persones físiques 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes)

amb fins comercials d’elitsports
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’empresa organitzadora, Aguilar Barjuan 

                                                                                                         Signatura pare

de Dades, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat 
argall 232 2n 2ª – 08224 Terrassa. Podeu exercir els 
argall 232 2n 2ª, 08224 Terrassa

 

       

I AUTORITZACIÓ 

ENXANETA 20

 
divendres
 
 
 

……………………….... amb DNI ……………...........................

autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………

i a que es pugui registrar la 
2016/679 del Parlament 

a la protecció de les persones físiques 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes) i que aquestes 

fins comercials d’elitsports
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

rganitzadora, Aguilar Barjuan 

Signatura pare/mare

de Dades, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat 
08224 Terrassa. Podeu exercir els 

argall 232 2n 2ª, 08224 Terrassa  

     

I AUTORITZACIÓ 

ENXANETA 2020-21 

divendres 

……………………….... amb DNI ……………........................... 

autoritzo al meu fill/a ………………………………………………………………………………………………... 

i a que es pugui registrar la 
2016/679 del Parlament 

a la protecció de les persones físiques 
i que aquestes 

fins comercials d’elitsports. Així 
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

rganitzadora, Aguilar Barjuan 

mare/tutor 

de Dades, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat 
08224 Terrassa. Podeu exercir els 

    

I AUTORITZACIÓ  

 

 

 

i a que es pugui registrar la 
2016/679 del Parlament 

a la protecció de les persones físiques 
i que aquestes 

Així 
mateix, les seves dades podran ser tractades per a l’enviament d’informació de les activitats 

rganitzadora, Aguilar Barjuan 

de Dades, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat 
08224 Terrassa. Podeu exercir els 


