FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
NOM DEL CURS: Taller de materials adaptats per famílies amb infants i joves amb TEA.
DATES: 26 i 27 d’octubre.

Nom i cognoms: _________________________________________________
DNI:________________________

Soci/a d'Aprenem:

Si

No

Població:________________________
Àmbit professional: _______________________________________________
Telèfon de contacte: ______________________________________________
Adreça electrònica: _______________________________________________
PAGAMENT
Caldrà que ens envieu a info.aprenemgirona@gmail.com el comprovant bancari d’ingrés per tal de
tramitar la inscripció:
Entitat bancària: “BBVA”
Número de compte: ES10 0182 0295 4302 0201 9208
CONCEPTE: Nom del curs + "Nom i Cognoms persona inscrita”

Empleneu i envieu aquesta fitxa a info.aprenemgirona@gmail.com

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de caràcter personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament
titularitat de ASSOCIACIO APRENEM amb CIF G64177421 i domicili social situat en C/ ESCULTORS CLAPERÓS 34 PRINCIPAL 08018, BARCELONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació
relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIO APRENEM informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els
preceptes esmentats amb anterioritat.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la
comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les
finalitats esmentades.
ASSOCIACIO APRENEM informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIO APRENEM es compromet a
adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades
de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic aprenem.direccio@gmail.com.
Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de ASSOCIACIO APRENEM, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Amb enviament del formulari de formació vostè accepta la política de privadesa de ASSOCIACIO APRENEM.

