EN/NA______________________________________________________________
DNI ________________________
Carrer________________________________________, núm. ______, pis_______
CP ___________________ Població _____________________________________
telèfon ______________________ correu electrònic _________________________
Com a pare/ mare/ tutor de _____________________________________________
de______________anys d’edat l’autoritzo a participar en les Activitats i Excursions
extraescolars organitzades per l'Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus, al
llarg del curs acadèmic 2018-2019

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. En compliment del previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
li informem que les seves dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat del CENTRE DE LECTURA DE REUS, amb número de CIF
G43014604, situada al carrer Major, 15 43201 Reus (Tarragona), número de telèfon 977.773.112 i e-mail secretaria@centrelectura.cat, amb la finalitat
de gestionar de forma adient la relació com a alumne de la nostra Escola i els tràmits administratius que d’aquesta es derivin, així com per a poder-li
enviar, per a qualsevol mitjà, informació sobre notícies, serveis i/o activitats futures organitzades per la nostra Entitat, que pugui ser del seu interès,
sempre i quan així ens ho autoritzi a la casella habilitada a la part inferior, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment. Les dades personals
proporcionades es conservaran el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada
moment. La base legal pel tractament de les seves dades es fonamentarà en el consentiment facilitat per Vostè en aquest mateix document i en la
execució de les mesures contractuals, podent ser cedides únicament a aquelles entitats asseguradores externes amb qui la nostra Entitat mantingui
relació per a la correcta contractació d’una pòlissa mèdica privada (en el cas que correspongui). Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social abans esmentat, adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir més
informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme
de considerar-ho oportú.
Autoritzo l’enviament d’informació al CENTRE DE LECTURA DE REUS.

SI

Signatura pare/mare/tutor.

Reus, ________ de ______________ de 2018

NO

