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 PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21 MARTÍ I POL 

 
OMPLIR TOTS ELS CAMPS GROCS, GUARDAR LA FITXA AL VOSTRE ORDINADOR I ENVIAR-LA PER MAIL A 

gava-viladecans@helendoron.com 
 
                                                                                                                                              
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A                                             
 
NOM ALUMNE/A: ............................ COGNOMS: ...................................................... 
 
DATA DE NAIXEMENT (alumne/a): ............. 
 
AL•LÈRGIES? ............................................................................................. 
      
MARE: ....................................    Telèfon:  ............................ 
 FOTO 
PARE: ....................................    Telèfon:  ............................ 
. 
Tel. Fix: ............................   Altres Telfs: ............................ 
 
Podem contactar amb vostè via WHATS? Elija Sí / No      email: Podeu posar 2 emails 
 
ADREÇA: .............................................................................................................  
 
CIUTAT: ................................    C.P.: ............... 
 
 
DADES ESCOLARS 
 
Ha fet anglès amb Helen Doron el curs passat 2019-20? No 
 
COL•LEGI: Miquel Marti i Pol   CURS QUE FARÀ 2020-21 6è 
 
Clicar en el quadre de sota per actualitzar i escollir opció.  
 
 Curs i dia  
 
 
REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES  
 
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades us informem que les vostres dades seran incorporades als nostres fitxers, el 
responsable dels quals és TIP-TOP DIDÀCTIC (Isabel Cruz Ruiz, DNI: 77088125Z).  
Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de tramitar les inscripcions/ matriculacions als cursos de Helen Doron English i posar-nos 
en contacte amb vosaltres per via telefònica o e-mail per tal de proporcionar-vos informació referent al curs. 
En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de supressió de les dades, de sol·licitud de la portabilitat de les 
mateixes, d’oposició al tractament i sol·licitar la limitació d’aquest, mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia 
del DNI, adreçada a TIP-TOP DIDÀCTIC (Isabel Cruz Ruiz): Plaça Balmes, 8, 08850 de Gavà. 
En el cas de representació caldrà adjuntar fotocòpia del DNI vigent del representant. 
 
AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE 
 
“D'acord amb la Llei 01/1982 de 5 de maig, de protecció de Civil, del Dret a l'Honor, intimitat personal i familiar a la pròpia imatge,  
Autoritzo expressament que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars 
organitzades per aquesta escola i publicades en: 
Pàgines Web del Centre. 
Perfils de Hlen Doron a Facebook, Twitter, Instagram 
Filmacions destinades a difusió educativa no comercial. 
Fotografies per a revistes o publicacions dintre de les accions de difusió  de l’escola 
En els estands en que participi l’escola. 
 

DNI / NIE i signatura del pare, mare o tutor:.........................           
Data: .............   
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FORMA DE PAGAMENT 
 
 
 

  DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 

 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 

Referencia de la orden de domiciliación: DNI del Titular de la cuenta .................... 

Identificador del acreedor: ES1300177088125Z 

Nombre del acreedor: ISABEL CRUZ RUIZ (HELEN DORON GAVÀ-VILADECANS) 

Dirección: C/ Sant Lluis, 37, 3-2, -08850 Gavà-,  Barcelona 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud 
del reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta. Puede obtener información 
sobre sus derechos en su entidad financiera.   

Nombre del Deudor: ............................................... 

Dirección del Deudor:  ........................................................................... 

Población: .............................   Código Postal: .............  

SWIFT – BIC: (8 -11 caracteres): ...................................... 

Número de cuenta IBAN: ES  .............................................. 

Pago recurrente  

Fecha: ........................ Localidad: ..................... 

 

Firma del deudor:   ..................................................  

* En caso de devolución del recibo, el cliente deberá abonar los gastos de devolución. 

 


