“CURSET DE NADAL DE L’ESCOLA DE DANSA”
28, 29 I 30 DE DESEMBRE DE 2015
Butlleta d’inscripció:
Nom: ...................................................................................................SOCI NÚM.......................
DNI: ......................................................... Telèfon: ......................................................................
Direcció: .......................................................................................................................................
Codi Postal: .................................Població: ................................................................................
Email: ..........................................................................................................................................
Import del curs: 27€ socis i 36€ no socis
Ingrés bancari (Caixabank): 2100 0227 10 0200118461
O podeu fer el pagament a secretaria amb tarja de crèdit.
Feu arribar aquesta butlleta amb les vostres dades a la secretaria del Centre de Lectura,
personalment o per a c/e. a l’adreça: secretaria@centrelectura.cat, abans del dia 30 de novembre
de 2015.
signatura

Reus,

desembre de 2015

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. Les dades facilitades per Vostè seran
incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la present relació amb la
nostra Entitat, així com per a poder-li enviar, per a qualsevol mitjà, informació sobre activitats
futures que puguem organitzar i que puguin ser del seu interès. El CENTRE DE LECTURA DE REUS,
actua com a Responsable del Fitxer, amb domicili a 43201 Reus (Tarragona), Major, 15, podent
exercir el dret d’accés, esmena, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en el
esmentat fitxer al domicili social indicat, adjuntant fotocòpia del seu DNI.
Igualment, en atenció al previst a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, li comuniquem que el
CENTRE DE LECTURA DE REUS pot donar tractament a l’ús de la seva imatge, exclusivament per a la
seva inclusió en tríptics informatius, a la pàgina web www.centrelectura.cat, fotografies i/o vídeos
promocionals de l’Entitat i/o en qualsevol altre acció divulgativa que es pugui iniciar, en relació a
les activitats en les que Vostè participi. En el cas de que no autoritzi el tractament de la seva
imatge, agrairíem ens ho indiqués a la casella habilitada de forma expressa a la part inferior.
No autoritzo la captació i tractament de la meva imatge al CENTRE DE LECTURA DE REUS.

