Full d’inscripció del Casal Steam week
( Del 6 al 9 d’Abril del 2020)
Inscripció:
●

El període per a realitzar la inscripció serà fins al 20 de març.

●

La inscripció es podrà entregar en persona a Parèntesi ( Plaça de la Constitució,
41,Vilafranca del Penedès) de dilluns a divendres de 16:00h. a 20:00h. També es pot enviar la
documentació a la direcció de correu steamweekcasal@gmail.com

●

●

Documentació necessària:
○

Fotocopia del carnet de la seguretat social del alumne.

○

Document dels drets de imatge.

○

Document de la transferència bancaria.

○

Aquest document reomplert i firmat.

Recordeu informar-nos d’una adreça de correu electrònic que servirà per enviar-vos
informació sobre el casal.

Dades del alumne
Nom complert
Curs escolar
Al·lèrgies o medicació
Dades del Pare/Mare/Tutor
Nom complert
Telèfon de contacte
Correu electrònic

A continuació indiqui amb una creu quin és el horari que vol realitzar:

Dilluns 6
Horari base de 9:00 a 13:00
Acollida 8:00 a 9:00

Dimarts 7

Dimecres 8

Dijous 9

Dades de pagament (Indicar en el concepte de la transferència el nom del participant)
4 dies

4 dies

4 dies

Alumnes Helen
Doron English i
alumnes Robotix
Penedès

Socis Casal,
Alumnes Escola
Sant Josep i
Escola Mas i
Perera

1 dia

Horari base de 9:00 a 13:00

60€

57€

55€

20€

Acollida matí de 8:00 a 9:00

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Número de compte

ES83 0081 0046 1900 0250 0052

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 STEAM SCP
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 STEAM SCP enviant un correu electrònic a steamweekcasal@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).

Signatura,
A _______________, __ de ________ de 2020

