
 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR 21-22 

 

 
DATA D’INSCRIPCIÓ______________________ ACTIVITAT  I DIES__________________________              

 

 

NOM I COGNOMS __________________________________________________________________ 

 

 

DATA DE NAIXEMENT ____________________ CAT SALUT_________________________________ 

 

 

ADREÇA _________________________________CODI POSTAL________ TELÈFON/S___________ 

 

 

MÒBIL_______________________ EMAIL(lletra clara)____________________________________ 
 

 
ESCOLA ACTUAL___________________________________ CURS 21-22______________________ 
 
 
 

LES BAIXES S'HAN DE COMUNICAR A LA SECRETARIA DE L'ESCOLA ABANS DEL DIA 25 DEL MES 

ANTERIOR A LA BAIXA. 
 

DADES BANCÀRIES: OMPLIR EN EL CAS QUE S’HAGIN MODIFICAT LES ACTUALS 
 

         

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE SEPA CORE A EMPLENAR PEL CREDITOR  
 
Identificador del Creditor: ES20000F08799256 

Nom del Creditor : CE MONTSENY  SCCL ACT  C/PALLARS 410   08019 BARCELONA  

Referència de l'ordre de domiciliació(a omplir pel centre):______________________ 

La referència del mandat no pot excedir de 35 caràcters i només pot contenir caràcters: A-Z, a-z, 0-9+/-.  

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'orde de domiciliació, autoritzeu (A) el creditor a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar 

càrrecs al vostre compte i (B) la vostra entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions del 

creditor. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb 

aquesta. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en què 

es va debitar en el vostre compte corrent. 

 

A EMPLENAR PEL DEUTOR/A (TITULAR/S DEL COMPTE DE CÀRREC)  

 

Nom del deutor/a/s/es :______________________________________________(Titular/s del compte de 

càrrec) 

 

DNI Titular del compte:___________________________________________ 

 

Número de compte - IBAN:__________________________________________________________________ 

 

Swift-BIC del banc deutor/a :________________________ Província - País del deutor :___________________ 
Tipus de pagament: periòdic      

Signatura/es del deutor/a/s/es 

        (Titular/s  de compte de càrrec) 

 
 
 
 

 

D’acord amb el que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679, els informem que les seves dades seran incorporades i tractades a un fitxer 

titularitat de Centre d’Estudis Montseny, SCCL, amb la finalitat de prestar-vos el servei sol·licitat i donar compliment als lícits objectius de centre. 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Podrà exercitar els drets d’accés,  rectificació, 

supressió, limitació, portabilitat i oposició, mitjançant escrit adreçat a la Secretaria del centre del Carrer Pallars 410, 08019 Barcelona, o a l’adreça 
de correu electrònic protecciodades@cemontseny.cat Per més informació pot consultar la nostra política de privacitat a 

www.cemontseny.cat/avis-legal/ 

mailto:protecciodades@cemontseny.cat


 

 
 

 
 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web) i xarxes socials, on 
informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.  
 
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes, professors/es 
i PAS que fan les activitats esmentades.  
 
Atès que el dret a la pròpia imatges es reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei 

Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com en 
l’aplicació del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,  la direcció d’aquest centre demana el 
consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills i filles, alumnes, professors/es i PAS que hi siguin 
clarament identificables. 
 
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blogs, web, xarxes socials i revistes) cal la corresponent 
cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat en 
cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels/les 
alumnes. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat. 
 
Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors/es 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a  
 

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a 
legal de l’alumne/a 
 

 

 
 
Autoritzo: 
  
1. Que la  imatge/veu del meu fill/la meva filla pugui aparèixer  en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars 
lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:  
 

- Webs i xarxes socials del centre 
            (Tota la plataforma administrada pel centre)      

- Plataformes d’internet no administrades pel centre: especifiqueu-les i també el tipus d’accés (restringit/no 
restringit)  

            G Suite Education (gmail,Youtube, Google Plus........)   
            Blocs (Wordpress)   
            Microsoft Office 365  

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:  
 
2. Que en els webs o blocs i revistes editades pel centre hi constin les inicials del meu fill/la meva filla.   
 

    SI •                       NO •  
 

A CENTRE D’ESTUDIS MONTSENY, SCCL tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar el servei 
sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en els que hi 
hagi una obligació legal. CENTRE D’ESTUDIS MONTSENY, SCCL ha adoptat totes les mesures de seguretat establertes 
en la legislació actual sobre la protecció de dades. Estem legitimats per tractar les dades perquè són necessàries per 
mantenir la nostra relació i perquè ens ho autoritza mitjançant la present autorització. Pot exercir en tot moment els 
seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament 
mitjançant un escrit dirigit a: CENTRE D’ESTUDIS MONTSENY, SCCL, CIF: F08799256. Carrer Pallars 410, 08019 
(Barcelona). Correu electrònic: protecciodades@cemontseny.cat Telèfon: 933072857. També té dret a presentar una 
reclamació davant l’autoritat de control competent si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 
 

 
Barcelona _____de _______________de 20  
 
L’alumne/a (més gran de 14 anys)                El/la representant legal 
Nom i cognoms          Nom i cognoms  
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna  


