
Maria Carbonell Barniol
ESCOLA DE BALL TERRASSA

Tel: 656.92.92.41
Mcarbonell1984@hotmail.com

Nom complet de l’alumne:

Curs escolar 2021/2022:

Data de naixement:

Nom del pare, mare o tutor:

DNI del pare, mare o tutor:

Adreça:

Població:

DIA DE CLASSE DILLUNS / DIVENDRES (assenyala el dia de classe)

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
Autoritzo que es domiciliïn els rebuts corresponents a les ac vitats realitzades al número de compte facilitat aquí:

IBAN
E S

● Voleu rebre informació per e-mail del que s’està fent a les sessions que assisteix l’alumne?  
SI / NO
● AUTORITZO que es puguin fer fotos i vídeos per enviar amb la informació que s’està fent a les sessions del

taller de robò ca: SI  /  NO
● AUTORITZO a publicacions esporàdiques sobre l’ac vitat a les xarxes socials de la professora. 

SI / NO
● La nostre en tat podrà contactar amb AFA per a verificar que l’alumne n'és soci, atès que és condició 

indispensable per a poder realitzar l'ac vitat.
NOM I SIGNATURA del pare, mare o 

tutor: 

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de
caràcter personal que puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer  responsabilitat de Maria Carbonell
Barniol, les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes es pulades a l’anomenada LOPD. Podreu exercir
els  drets  d’accés,  rec ficació,  cancel·lació  i  oposició  al  tractament  de  les  dades  dirigint-vos  per  escrit  a:
mcarbonell1984@hotmail.com
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