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FORMULARI DE SOL·LICITUD DE MATRÍCULA CURS 20... - 20...
CICLE FORMATIU ................
DADES DE L’ALUMNE/A
cognoms i nom
Direcció durant el curs

Tel. mòbil

Localitat durant el curs :

Codi Postal

Data de naixement:

Tel. fixa

Lloc de naixement:

Província naixement
País de naixement

Nacionalitat:

E-mail
N.I.F. / N.I.E

Nº Seguretat social

Nivell d’estudis acabats:

Escola de procedència:

¿Pateix alguna malaltia o disfunció que tingui que ser reconeguda per el Centre (diabetis, minusvàlida, etc.)?
Observacions generals:
DADES TUTOR/ PARE
Nom i cognoms
Data naixement DNI/NIE
Direcció
C. Postal
Localitat
Província
Tel. casa Tel. mòbil
Professió Tel. treball
E-mail

DADES TUTOR / MARE
Nom i cognoms
Data naixement DNI/NIE
Direcció
C. Postal
Localitat
Província
Tel. casa Tel. mòbil
Professió Tel. treball
E-mail

Domiciliació bancària (UNICAMENT COMPTES BANCARIES ESPANYOLES)
Nom entitat

IBAN

nº entitat

núm. oficina

dc

Núm. de compte

Titular de la compte .............................................................. DNI ……………………………………………..
Marca amb una creu l’opció per la qual has conegut la nostra oferta formativa
Procedència
Gencat
Web CTS
Feria
Amics/Coneguts

Segueix en la següent
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Nota legal:
ESCOLA TECNICA DEL VESTIR, SL (Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell, d’ara en endavant CTS) es el Responsable
del tractament de les dades personals de l’ Interessat/da li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb
lo disposat en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (GDPR), per lo que se li facilita la següent informació del
tractament:
Fi del tractament: prestació de servei de formació i manteniment de l’historial acadèmic de I’interessat/da.
Criteris de conservació de les dates: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i quan
ja no sigui necessari per tal fi, se suprimiran amb mesures de seguritat adequades per garantir la seudonimització de les
dades o la destrucció total dels mateixos.
Comunicació de les dades: no es comunicarà les dades a tercers, llevat d’obligació legal i de la pròpia gestió acadèmica de les
dades.
Drets que assisteixen a I’interessat/da:
- Drets a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
- Drets a presentar una reclamació davant l’ Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ ajusta a la
normativa vigent.
Els drets d’ imatge de totes les pràctiques i imatges realitzades durant el curs seran del centre. Els projectes podran ser cedits
a tercers per a projectar-los o participar en certàmens. Totes les imatges, pràctiques i treballs d’alumnes no s’utilitzaran en
cap cas amb us lucratiu; única i exclusivament s’utilitzaran com promoció d’alumnes i del centre.
Quan es produeix qualsevol alteració o modificació en les dades de caràcter personal de l’alumne, aquest haurà de posar en
coneixement aquest canvi en el centre amb la major brevetat possible.
Dades de contacte per exercir els seus drets: ESCOLA TECNICA DEL VESTIR, S.L. Carrer Vila Cinca, 155 SABADELL
(BARCELONA). Email: info@ctsformacion.com
Per realitzar el tractament de dades descrits, CTS necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal.
L’ Interessat/da consent el tractament de les seves dades en els terminis exposats:
Nombre ..........................................................................................., amb NIF .............................
Nombre de l’alumne/a i firma,
MENORS Consentiment explícit (INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DE MENORS)
ESCOLA TECNICA DEL VESTIR, SL (Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell, d’ara en endavant CTS) es el responsable del
tractament de les seves dades personals i informa que seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016 (GDPR), sent la finalitat del tractament la realització d’activitats d’oci i formació. Les seves dades es
conservaran mentre hagi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i no es comunicaran a tercers sense el seu
consentiment.
Drets que l’assisteixen: Drets a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i
supressió de les dades i les limitacions u oposicions al tractament. Drets a presentar una reclamació abans l’Autoritat de
control
(agpd.es)
si
considera
que
el
tractament no
s’ajusta
a
la
normativa
vigent.
Podrà exercir els drets a VILA CINCA, 155 SABADELL. Email: info@ctsformacion.com
Si No Autoritzo els següents tractaments:
O O Participar de les activitats del CTS
O O En cas de necessitat, portar-lo al metge acompanyats per educadors /es de CTS.
O O Rebre informació sobre les activitats de CTS.
O O Gravació d’ imatges i vídeos de les activitats per ser penjades en els murals interns del centre, així com la publicació en
anuaris, calendaris i altres medis de comunicació de CTS incloses les rets socials del mateix.
Jo, ............................................................................................... com a mare / pare o tutor, con NIF / NIE / Passaport
.................................. consento el tractament de les dades en els terminis exposats.

Sabadell, en data ............................... Firma: ................................................ ......
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