
 
 

FULL D'INSCRIPCIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE ROBÒTICA: 
ESCOLA MAS I PERERA: CURS 2019-2020 

 

DADES PARE/MARE O TUTOR LEGAL  
 

Nom: 

 

Cognoms: 

 

DNI: 

 

Tel. de contacte 1: 

 

Tel. de contacte 2: 

 

Correu electrònic: 

 

DADES DE L'ALUMNE/A 
 

Nom i cognoms: 

 

Curs:  

 

Data de naixement: 

 

Numero Seguretat Social:  

 

Seleccionar l'horari i el grup d'inscripció (marcar amb una X el grup desitjat): 
 
 

Robotix 0 (P4 i P5) 
Divendres de 16:30 a 18h 

Preu mensual: 31€ 

Robotix I (de 1r a 3r) 
Dimecres de 16:30 a 18h 

Preu mensual: 37€ 

Robotix II (a partir de 4t) 
Dijous de 16:30 a 18h 

Preu mensual: 39€ 
 
 
- Les inscripcions es realitzen per un mínim de 3 mesos, no podent donar-se de baixa abans del gener de 2020, passat aquest 
període, qualsevol baixa s'haurà de notificar al correu electrònic robotixpenedes@gmail.com perquè sigui efectiva. 
 

AUTORITZACIÓ PERMÍS PATERN/MATERN O TUTOR LEGAL 
 
Jo _______________________________________________________________ amb  
 
DNI_____________________, autoritzo al meu fill/a___________________________________ a participar de les  
 
activitat que realitza Robotix Penedès a l'escola Mas i Perera des de setembre de 2019 fins a juny de 2020. 

 
Signatura del pare/mare o tutor legal 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 

Mitjançant la signatura d’aquesta domiciliació, el deutor, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 

d’abril de 2016 (GDPR), autoritza a ROBOTIX PENEDES, S.L.(creditor) per a que les seves dades siguin incorporades 

al seu fitxer i que siguin tractades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació comercial. 

Aquestes dades es mantindran fins que existeixi un interès mutu, però un cop ja no siguin necessàries es suprimiran 

amb les mesures de seguretat adequades pel garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les 

mateixes.  

També accepta que ROBOTIX PENEDES, S.L. envií a l’entitat del deutor per endeutar-li el seu compte amb la 

quantitat acordada. Aquesta ordre de domiciliació està prevista per operacions exclusivament entre empreses i/o 

autònoms. El deutor no té dret a que la seva entitat li reemborsi cap import una vegada que s’hagi realitzat el càrrec 

de compte, però pot sol·licitar a la seva entitat que no efectuí el deute en la compte fins la data deguda. Podeu 

obtenir informació detallada del procediment en la vostre entitat financera.  

Nom del deutor ____________________________________________________ 

Adreça del Deutor__________________________________________________ 

Codi postal/Població/ Província del Deutor : _____________________________ 

País del Deutor:____________________________________________________ 

DNI:______________________________________________________________ 

 
 

IBAN - ENTITAT - OFICINA - D.C. - NÚM. DE COMPTE 

                            

 
 

 

Signatura del titular del compte bancari 

 
A Vilafranca del Penedès, a ________ de ________________ de 2019 

 
 

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de dades personals, la Llei 

Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament, l’informem que les dades 

personals aportades seran tractades per ROBOTIX PENEDES, S.L. amb la finalitat de gestionar administrativa i acadèmicament 

l’expedient de l’alumnat. Les dades es conservaran mentre duri la relació i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen; 

no es comunicaran a tercers (excepte per obligació legal), ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional sense el seu 

consentiment. Un cop no siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. 

Té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament 

dirigint-se a ROBOTIX PENEDES, S.L  enviant un correu electrònic a robotixpenedes@gmail.com junt amb una fotocòpia del seu 

DNI o document anàleg, indicant el tipus de dret que vol exercir. També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 

Aquest no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. Pot presentar una reclamació, si 

considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es). 

mailto:robotixpenedes@gmail.com

