
Consideracions generals 

Inscripcions 
La inscripció s’entén pel curs sencer (8 mesos). En cas de voler causar baixa durant el curs s’ha de comunicar a My 
second language (info@mysecondlanguage.es) abans del dia 20 del mes anterior la baixa per tal de NO emetre rebut. 
Forma de pagament 
Quotes mensual per domiciliació bancària entre el dia 1 i el 5 de cada mes. La mensualitat d'octubre i l'import del 
material (si escau) es carregarà el dia 3 d'octubre de 2018. Per cada rebut que sigui rebutjat pel banc, s'incrementarà 
l'import de despeses de devolució. Els alumnes/as amb dos o més rebuts pendents de pagament seran donats de 
baixa en l'activitat. 

Amb la signatura d’aquest formulari, autoritzo a que Mariángeles Pallarès Muñoz, com a titular de My second language, degui en el 
compte a dalt detallat, les quotes de les Extracurricular activities en les quals inscric el meu fill/a. My second language es reserva el 
dret a cobrar un recàrrec sobre aquells rebuts impagats que hagin estat retornats pel banc. My second language els informa que les 
seves dades de caràcter personal quedaran incorporades a un fitxer titularitat d'aquesta entitat la denominació del qual és 
Extracurricular activities. Així mateix els informem que les dades dels alumnes quedaran incorporades en el mateix fitxer. La finalitat de 
la recollida de les dades és la gestió de la seva relació com a client de My second language i la remissió d'informació del seu interès, 
així com la prestació del servei als alumnes. La informació recaptada es comunicarà únicament a entitats bancàries a l'efecte del 
compliment de les obligacions de pagament. Les informacions personals dels alumnes no seran cedides en cap concepte a cap 
tercera entitat. L'adreça d'accessos serà c. Verge de la Mercè 1, Edifici Molí, 08950 Esplugues de Llobregat, davant la qual podran 
exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la pròpia llei.

     Inscripció i formulari SEPA CORE

Ordre de domiciliació bancària SEPA CORE
Dades de l’alumne
1r Cognom 2n Cognom

Nom

Escola-Centre Curs 18-19

Activities (Indique l’activitat segons l’oferta del vostre centre)

English Français

FCE (First Certificate) Robòtica

Dades del deutor
Titular del compte

NIF

Direcció

Població Codi postal

Email Móvil contacte

Nº compte IBAN

Localitat i data,

Signatura del titular del compte (pare, mare o tutor)

mysecondlanguage.es 
info@mysecondlanguage.es 

C. Verge de la Mercè 1 – Edif. Molí 
Coworking municipal de Esplugues de Llobregat
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