
 

 

COGNOMS DATA DE NAIXEMENT 

  

NOMS SEXE 

 
HOME DONA 

NÚMERO DNI ( indicar si no té) DATA CADUCITAT NÚMERO S.S. Nº ASSEG. PRIVADA/ CIA 

    

1r NÚMERO TELÈFON D’EMÈRGENCIA (MÒBIL) RELACIÓ AMB ALUMNE/ A 

  

2R NÚMERO  TELÈFON D’EMÈRGENCIA (MÒBIL) RELACIÓ AMB ALUMNE/ A 

  

 
CORREU ELECTRÒNIC DELS PARES – Tota la informació del programa serà enviada a aquest correu  

 

 

INFORMACIÓ ADICIONAL – S’ha d’informar de al.lèrgies, condicions mèdiques, necessitats especials… 

 

NOMS Y COGNOMS D’ AMICS QUE ASSISTEIXEN AL PROGRAMA 

 

ANYS ESTUDIANT ANGLÈS   HORES A L’ESCOLA (SETM.) HORES EXTRAESC. (SETM.) EXÀMENS REALITZATS 

    

El seu fill/a li agrada l’anglès? El seu fill/a fa amics amb facilitat? El seu fill/a és extrovertit/ da? Quina actividad mès li agrada al 
seu fill/a  

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

 
He llegit i accepto els termes i condicions especificats en el programa imprès i en aquest full d’inscripció (LOPD). En cas que sigui impossible la meva 
localització, AUTORITZO els responsables de l'activitat perquè prenguin les decisions mèdiques que considerin oportunes en benefici del menor 
  

 

SIGNATURA MARE/TUTORA LEGAL NOMS I DNI DATA 

   

SIGNATURA PARE/TUTOR LEGAL NOMS Y DNI DATA 

   

Autoritzo a Mountlands Language School a utilitzar qualsevol fotografia o video del meu fill/a, obtingut durant la seva participació en el curs, per a ús EXCLUSIVAMENT promocional. 
“De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que la informació sol·licitada al present formulari passarà a formar part d'un fitxer 
titularitat de Braden English Spain S.L.U., degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Vostè consent expressament al tractament de les dades amb la finalitat de gestionar els nostres 
serveis de formació en llengua anglesa, contractat per vostè. Per a la prestació dels nostres serveis és necessària la comunicació de les seves dades a Mountlands Language School., escola encarregada de la 
prestació dels serveis d’ensenyament. A més, li comuniquem que Braden English Spain S.L.U., ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter 
personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, tot 
això de conformitat amb les condicions establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició mitjançant l'enviament d'un escrit a: Braden English Spain S.L.U., C/ Arganda, 13, 29002 Màlaga o enviant un e-mail a la 
següent adreça de correu electrònic: clients@bradenenglish.co.uk”  

Dates: 01/07/13 – 12/07/13 (Assenyala les Dates Triades)  
15/07/13 – 26/07/13 (Assenyala les Dates Triades) 

Dades de l’Alumne/a           Slice of Britain – VIC 

 
Dates: 30/06/14 – 11/07/14   (Assenyali les Dates Triades) 
              14/07/14 – 25/07/14   (Assenyali les Dates Triades) 
 

www.sliceofbritain.org   –   952 35 39 76   –   clients@bradenenglish.co.uk 


