
  

 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ ADULTS CURS 2022-23 
 

DATA D’INSCRIPCIÓ: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

NOM I COGNOMS:                                                 

TELÈFON:         MÒBIL:       

EMAIL:                  

TITULAR DEL COMPTE:             

NIF:               

Nº COMPTE: _E _S __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Indiqueu els cursets en què voleu fer la inscripció: 

CURS 1:             

CURS 2:             

 

SIGNATURA   

Certifico que les dades són correctes i expresso el meu interès en participar a l’activitat coneixent i acceptant la 

normativa fixada 

 

   

 

 

     

 

  

 



  

CONSENTIMENT 

La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixos com del seu tractament, és prestar-li el servei sol·licitat. A 

continuació podrà acceptar les finalitats que cregui convenients marcant la seva casella corresponent, tingui en 

compte que algunes finalitats poden ser necessàries per a poder-li prestar el servei, en el cas de marcar NO en 

aquestes caselles, no es podrà lliurar el servei. 

 SÍ AUTORITZO el tractament de les meves dades de caràcter personal amb la finalitat de rebre el servei sol·licitat. 

 NO AUTORITZO el tractament de les meves dades de caràcter personal amb la finalitat de rebre el servei sol·licitat. 

 

Així mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 

a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per utilitzar les imatges facilitades amb la finalitat de 

publicar-les a la nostra pàgina web i / o xarxes socials. 

 SÍ AUTORITZO el tractament d'imatges amb la finalitat de publicar-les a la nostra pàgina web i xarxes socials. 

 NO AUTORITZO el tractament d'imatges amb la finalitat de publicar-les a la nostra pàgina web i xarxes socials. 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT:  

• Es cobrarà una quota de soci anual de 20 euros, que dóna dret al carnet d’Amic del Teatre La Colmena. En cas 

de fer més d’un curs, només es cobrarà una quota. 

• El preu de l’activitat es cobrarà anticipadament mitjançant rebut bancari abans del dia 10.  

• Els pagaments es faran trimestrals. 

• No es retornarà cap quota sense causa justificada i en cas que es produís la devolució d’un rebut, l’alumne es 

faria càrrec de les despeses de devolució.  

• En cas de persistir en la demora al pagament l’alumne no tindrà permesa l’entrada a l’activitat. 

• La quota serà fixada per tots els mesos. Tot independentment de les festes que incloguin.  

• Les baixes s’han de comunicar amb 10 dies d’antelació en cas contrari es farà el cobrament amb normalitat.  

• EQM Serveis Culturals, SCCL es reserva el dret de donar de baixa a qualsevol l’alumne de l’activitat en cas de 

no complir unes normes mínimes de conducte i respecte al professor i als companys.  

 
D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de 

realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis. Les dades 

proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les 

dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal i els tractarem en base al seu consentiment o l'execució d'un 

contracte o per obligació legal. 

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, 

limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat. 

Per a això podrà enviar un correu electrònic a: noelia@eqmcultura.com 

A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar 

una reclamació. 

Dades identificatives del responsable: 

EQM SERVEIS CULTURALS. SCCL, F63315865, SANT JORDI, Nº 40, BLOC A 3º 4ª - 08923 - SANTA COLOMA DE GRAMANET - BARCELONA, 

934661330 


