COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'inscripció a la Capsa, espais de creació

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom:

Data de naixement:

Carrer:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Població:

Porta:

Escala:

Pis:

CP:

Telèfons:

Nom (pare, mare o tutor):
Núm. de compte:
(IBAN)

Adreça electrònica:

2. Dades del servei
Nom de l'activitat ..........................................................................................................................................................................................................
Dia i hora ........................................................................................................................................................................................................................
Ordino

La Massana

Adults

Infants

3. Autorització de drets d'imatge
El/la sotasignant ...................................................................................................................., pare/mare/tutor de l'infant
................................................................................... de ............. anys d'edat, autoritzo que les imatges del meu fill /a que es realitzin en les diverses
activitats de la Capsa, puguin utilitzar-se en qualsevol canal d'informació en general, i en diferents publicacions com díptics, butlletins, pàgina
web i altres fulletons promocionals, escrites o visuals.
Les fotografies i imatges sempre seran utilitzades per difondre les activitats culturals que organitza el Comú de La Massana i el Comú d'Ordino,
mai amb cap altra finalitat.
Expresso el meu consentiment a que les fotografies i imatges que se li puguin fer al meu fill/a s'utilitzin en els mitjans de comunicació.
Signatura

4. Data i signatura
Ordino,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

Informació complementària
·· Si l'alumne decideix donar-se de baixa, ha de formalitzar la sol·licitud de baixa a les activitats del departament d'Educació, Cultura i Joventut
amb 7 dies d'antelació a l'acabament del període en curs, en cas contrari es continuaran carregant en el seu compte les despeses corresponents.
·· L'import de la mensualitat s'haurà d'abonar en la seva totalitat, encara que solament s'assisteixi part del mes a les classes.
·· Un cop feta la inscripció no es retornarà la integralitat de l'import pagat, excepte en casos degudament justificats i per acord de la Junta
de Govern.
·· A lefecte del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix fitxer; que prendrà les mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la
legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o bé directament al Servei de Tràmits de l'edifici
administratiu del Comú, la placeta, 1 a Ordino.

Legislació aplicable

T3-331 Escola d'Art 5.09.13

· Ordinació de preus públics vigent a la parròquia d'Ordino, publicada al BOPA.
· Ordinació de preus públics vigent a la parròquia de La Massana, publicada al BOPA.
· Llei de protecció de dades de caràcter personal del 18 de desembre del 2003, publicada al BOPA núm. 3 de 21 de gener del 2004.

