Inscripció

Plàstica per a infants. Curs 2021-2022

Inscripció núm.
(Omplir pel centre)

Marcar grup

de 7 a 9 anys

Nom i Cognoms

L’ALUMNE/A:

Data naixement

Nom i Cognoms

PARE,
MARE,TUTOR/A:

de 10 a 13 anys

Edat

DNI/NIE/passaport

Adreça

Codi Postal

Correu electrònic

Municipi

Mòbil

Inscripció: del dimarts 14 (a les 9h) fins el divendres 17 de desembre (a les 13h)

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Les dades recollides s’incorporaran i tractaran en l’activitat de tractament “Alumnes de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol”,
responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la Pl. Paeria, núm. 1, 25007‐Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els
seus drets. La finalitat del tractament és gestionar el procés d’inscripció a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, l’exercici de la funció
educativa en general, així com les activitats que se'n derivin. El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és
part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva, en relació a la prestació del servei educatiu de l’Escola d’Art Municipal (art. 6.1
b RGPD). Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Teniu dret a accedir a les dades,
rectificar‐les, suprimir‐les, sol∙licitar‐ne la portabilitat, oposar‐vos al tractament i sol∙licitar‐ne la limitació. Adreça electrònica del Delegat de
Protecció de Dades: dpd@paeria.cat. INFORMACIÓ DETALLADA en aquest enllaç: www.paeria.cat/protecciodades/escoladart‐inscripcio/ca

Lleida,……….de…………………………de 202

Signatura de la mare, del pare, o del tutor /a legal
x

Resguard
Resguard núm.
(Omplir pel centre)

Plàstica per a infants . Curs 2021-2022
Marcar grup

de 7 a 9 anys

de 10 a 13

Nom de l’alumne/a
* L’import de la matrícula, un cop abonat, no es retornarà en el cas que es produeixi la baixa de l’alumne/a. La matrícula
no inclou el material.

Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol
La Palma, 12 - 25002 Lleida - Telèfon 973 700 362 - E-mail escoladartmunicipal@paeria.cat

