
*Nom: *Cognoms:

*Data de Naixement: *Curs:             *Sexe: D/H DNI:

*Centre Escolar de l’alumne/a:

*Centre on cursarà KITSUNE:

Delegació: Codi alumne/a:

*Nom: * Cognoms:

*DNI: *Adreça:

*Població: *C.P.:________________Telèfon fixe:

*Telèfon mòbil: *E-mail:

MATRÍCULA  

Import mensualitat: 33€

* Titular C/C: *DNI:

* IBAN (24 Dígits):  

MENSUALITAT - Gir de rebut dins els deu primers dies del mes

FULL D’INSCRIPCIÓ
Serra de l’Obac Curs 2021-22

NOVA INSCRIPCIÓ RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ (*) Camps obligatoris

 L'import de la Matrícula per curs (34€) es girarà abans de l'inici de les classes. L’horari de l’activitat és els 

 dimarts al migdia. 

 Cal enviar la inscripció a: laurapablo@recreat.org

 

En compliment del que es disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals que
ens faciliti a través d'aquest formulari (tant de Vè. com del menor sobre el qual ostenta representació) s'incorporaran respectivament als fitxers
de dades de caràcter personal dels quals són responsables:

a. Brainfox  SL.,  titular  del  CIF B57890246 i domicili  social  en Passeig  Mallorca,  11,  baixos,  07011,  Palma de Mallorca,  propietària  i
coordinadora a Espanya del programa Kitsune.

b. CRISTINA COBOS ROY amb CIF 46822452H i domicili social en C/Estiu, 27, CP 43880 Comarruga,  delegació on el seu fill participarà al
programa.

El temps que conservem la informació que recollim sobre tu, dependrà de la finalitat per la qual es tractin les dades. 

Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran, en cas de no estar-hi d’acord, presentar una reclamació davant la A.E.P.D.

Les finalitats d'aquests fitxers són gestionar la inscripció i participació del menor al programa Kitsune i activitats complementàries que s'organitzin
per als membres que ho integren. Això inclou la seva difusió i enviament, per correu ordinari, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de
comunicació  electrònica  equivalent,  d'informació  sobre  aquells  productes  i/o  serveis  que  poden  ser del  seu  interès,  en  concret  informació

DADES DE L’ALUMNE/A

A emplenar per l’organizació

DADES DEL PARE / MARE / TUTOR



comercial  o promocional  d'empreses relacionades amb el sector educatiu i  d’óci,  sobre activitats i  esdeveniments que s'organitzin; així com
realització d'estudis estadístics, enquestes de qualitat i satisfacció sobre els nostres serveis.

En el cas d'haver indicat que desitja realitzar el curs en un centre que no és propi de Brainfox, com pot ser un col·legi o una acadèmia, per la
nostra banda es facilitarà a aquest centre les seves dades de caràcter personal, a l'efecte de que per part del mateix es tingui coneixement de la
seva voluntat de matricular-se en el mateix. En aquest cas, aquestes dades s'incorporaran als fitxers de dades personals de l'acadèmia, centre
escolar o AMPA relacionada amb el mateix del que depengui la gestió final del curs, amb les finalitats que per la seva banda se li comuniquin en
l’acte de formalitzar la matrícula.

En qualsevol cas, Vè podrà. exercitar els drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en la forma prevista en el R.G.P.D.

- Enfront  de  Brainfox  SL.  mitjançant  remissió  a  l'adreça  anteriorment  indicada  de  petició  acompanyada  de  còpia  d'un  document
oficialment identificatiu; o bé mitjançant missatge, acompanyat de còpia escanejada  d'un document oficialment identificatiu, remès a
l'adreça de correu electrònic info@kitsune3d.com.

- Enfront  de  ALOHA Vallès  Occidental  mitjançant  remissió  a  l'adreça  anteriorment  indicada  de  petició  acompanyada  de  còpia  d'un
document oficialment identificatiu; o bé mitjançant missatge, acompanyat de còpia escanejada d'un document oficialment identificatiu,
remès a l'adreça de correu electrònic  vallesoccidental@alohaspain.com

- Enfront de l'acadèmia, centre escolar o AMPA del que depengui la gestió final del  curs, en l'adreça que se li faciliti  al moment de
formalitzar en aquell la matrícula del seu fill/a.

L'informem que mitjançant l'acceptació del present document vostè consent i autoritza de forma expressa que les seves dades puguin ser cedides
a altres empreses associades al programa Kitsune, amb la finalitat de fer-li arribar informació de productes i serveis que poguessin ser del seu 
interès.

Totes les consultes i dubtes sobre els tractaments de les dades personals, poden realitzar-se a les adreces de correu electrònic anteriorment 
indicades.

Així mateix, posem en el seu coneixement els diferents supòsits en els quals, excepte en cas de no ser autoritzat per Vè., podrem obtenir en 
format fotografia o vídeo la imatge i, en el seu cas, veu, dels seus fills, així com els tractaments que farem d'imatge i veu, tant aquesta delegació
ALOHA Vallès Occidental al que vas asistir el seu fill/a com Brainfox SL. titular a Espanya del programa Kitsune.

Si no vol que utilitzem la imatge del seu fill per els usos indicats, li preguem que marqui la casella disposada a aquest efecte més a
baix, a continuació de l'explicació.

En tot cas respectarem la seva decisió, i si aquesta és negativa, en cas que es dugui a terme una d'aquestes accions procedirem a excloure al seu
fill/a de la mateixa o, a la nostra elecció, pixelar la seva imatge per evitar el seu reconeixement.

Aquesta delegació i Brainfox SL. disposen d'uns canals propis de comunicació (com la seva web, canal a facebook, flickr i altres xarxes socials,
revistes, taulons en nuetros propis centres) en els quals s'informa de les seves activitats, podent publicar fotografies i videos dels alumnes en el
desenvolupament d'aquestes activitats (inclosos campionats), així com la identitat (nom i cognoms, edat i ciutat de residència) dels guanyadors
dels esdeveniments que s'organitzin. En aquest útim cas es cediran aquestes dades (imatge, veu i identitat) a mitjans de comunicació que es
facin ressò dels esdeveniments.

Aquesta delegació i Brainfox SL editen material promocional (fullets, tríptics…), o poden encarregar reportatges promocionals en mitjans de
comunicació impresos o audiovisuals, en els quals poden aparèixer fotografies i videos dels alumnes en el desenvolupament d'aquestes activitats.

En ocasions són els propis mitjans de comunicació els qui, per il·lustrar notícia/reportatge d'interès públic, ens sol·liciten poder prendre imatges
fotogràfiques o video del desenvolupament de les nostres activitats, podent aparèixer en les mateixes la imatge/veu/identitat del seu fill/a. Si bé
entenem que prevaldria el dret a la informació, ho sotmetem a la seva consideració.

□ No autoritzo l’us de la imatge del meu fill/a per el usos exposats.

....................., ...................de ............... de 20…

DNI: ...............................................

Signatura: ........................................




