
OPEN CLASS LANGUAGE SCHOOL 

CURS   2019-2020 INSTITUT COLLBATÓ 

 

DADES ALUMNE/A 

NOM  COGNOMS  

DNI  DATA NAIXAMENT  

ADREÇA  

TEL. MARE  TEL. PARE  

MAIL:  

DADES CURS 

GRUP INSCRIPCIÓ  HORARI  

MATRICULA Gratuïta MATERIAL  

QUOTA MENSUAL  

ALTRES 
INFORMACIONS, 
Dies de la setmana 
que pot anar.... 

 

 

 

 

 

 
 

Informació bàsica 
sobre protecció de 
dades       

Adaptació dels Processos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 
(RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD) 

Responsable MILAGROS CÓRDOBA ROMERA 
Finalitat Gestió administrativa, comptable i comercial de les dades. 
Legitimació Consentiment del interessat 
Destinataris No se cediran dades a tercers, llevat que sigui per obligació legal. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, com se explica en la informació addicional. 
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: www.openclassls.com 
Revocació Si vostè no desitja rebre la nostra   comercial, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la 

següent adreça: openclasslanguageschool@gmail.com    

 

 

 



OPEN CLASS LANGUAGE SCHOOL 
 

AUTORITZACIONS – OPEN CLASS LANGUAGE SCHOOL       CURS 2019/2020 

Pel bon funcionament de les activitats i amb la finalitat de complir amb la normativa legal vigent al respecte, 
preguem es serveixin d’omplir:  

En / Na _____________________________________________ amb DNI _______________, major d'edat, 
en la seva qualitat de (pare/mare/tutor), AUTORITZO i DONO EL MEU CONSENTIMENT EXPRÈS, per:  
(preguem marqui casella  SI / NO que correspongui) : 

 SI NO 

Que les imatges (fotografies o vídeos) del meu fill/a corresponents a activitats en que participi o siguin organitzades 
per OPEN CLASS LANGUAGE SCHOOL,  puguin ser publicades a la seva pàgina web, grup de WhatsApp del centre, 
blog o xarxes socials, així com a diaris, revistes o publicacions d’àmbit municipal o educatiu, amb l’única finalitat de 
fer difusió del Centre.  (Article 18-1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig) 

  

Rebre Comunicacions del Centre per mail, SMS o WhatsApp per informar-los dels cursos i activitats que es realitzen 
i que poden ser del seu interès. 

  

Incloure el seu nº de mòbil en un grup de WhatsApp del seu grup d’activitat al Centre amb l’única finalitat d’informar-
lo d’activitats concretes del grup o de canvis d’horaris o incidències que puguin sorgir durant el curs. 

  

 
 

 

 Informació Bàsica sobre Protecció de Dades –  
RGPD 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 

Responsable: MILAGROS CORDOBA ROMERA – (en endavant OPEN CLASS LANGUAGE SCHOOL) 
Finalitat Realitzar la gestió administrativa, comptable i comercial, així com enviar-li informació sobre els nostres 

productes i/o serveis.  
Legitimació: Per consentiment de l’interessat  
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com se explica a la informació addicional.  
Informació addicional Poden consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades en la web:  

www.openclassls.com    
Revocació:  Si vostè no desitja rebre la nostra informació, o vol revocar el consentiment d’alguna de les finalitats poseu-vos 

en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça:  openclass@openclassls.com  
  

Si posteriorment no desitgés continuar rebent les nostres comunicacions comercials i/o newsletters, vostè podrà 
revocar el consentiment enviant un mail openclasslanguageschool@gmail.com amb la paraula BAIXA. 
  

 

 

Esparreguera, a ______ de _______________________________ de _______________. 

Confirmo que he llegit, entès i accepto el contingut del present document. 

 

 

 

Signat: .......................................... 

 

 

 

Ç 

http://www.openclassls.com/
mailto:openclass@openclassls.com


OPEN CLASS LANGUAGE SCHOOL 
 

 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

Referencia:  

Identificador: 46658986J 

Nombre del acreedor:    MILAGROS CÓRDOBA ROMERA 

Dirección:     C/DE BAIX 46  1º   

   08292  ESPARREGUERA  (BARCELONA) 

Nombre alumno/a:    

Nombre del deudor:   

(titular de la cuenta ) 

DNI titular  

Dirección del deudor: 

Código postal – población  - provincia  

País 

 

 

Número de cuenta – IBAN  (En España el IBAN  consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES) 

E S                       
 

 

Tipo de Pago:          PAGO RECURRENTE      

Fecha  - Localidad 

Esparreguera   a        

Firma del deudor 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor, Milagros Córdoba Romera a enviar instrucciones a la entidad del 
deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito por la misma. La solicitud de 
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Pude obtener información adicional sobre sus 
derechos en su entidad financiera 
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