ANGLÈS EXTRAESCOLAR
Data d’alta ………………………………………………….
Nom i cognoms …………………………………………..
Data de naixement ……………………………………...
Adreça …………………………………………………..........................................
Ciutat - C.P. ....................................
Província ..............................
Nom i cognoms del pare/mare/tutor ………………………………………………….
………………………………………………….......................
Nom i cognoms del pare/mare/tutor ……………………………………………..
…………………………………………………......................
Mòbil pare/mare/tutor .........................................
Telf. Feina ....................................
Mòbil pare/mare/tutor .........................................
Telf. Feina ....................................
Adreça electrònica …………………………………………………………………………………………
o Viu amb la mare i el pare
o Viu amb el pare
o Viu amb la mare
Altres situacions familiars .........................................
Nombre de germans .........................................
Llengua principal ……………………………….. Segona llengua ……………………………….

Telèfon d’urgències nº1………………………………………………….
Telèfon d’urgències nº2 …………………………………………........
Telèfon d’urgències nº3 …………………………………….............
Persones autoritzades per a recollir el nen/a
Nom i cognoms ............................................... DNI.....................................................
Nom i cognoms ............................................... DNI.....................................................
Nom i cognoms ............................................... DNI.....................................................
Enfermetats, al.lèrgies, tractaments, medicació, etc.
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................

PAGAMENT
Farem el pagament mensual: o domiciliació /o efectiu /o transferència
Dades bancàries
Nom de la caixa o banc ..........................................................................................
Nº compte IBAN ……………………………………………………………..……………………………………
Titular del compte ....................................................... DNI ...................................
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CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal,
al RD 1720/2007 de 21 de desembre i (UE) Reglament General de Protecció de Dades Personals
679/2016, AUTORITZA A DIVERAPREN, S.L (en endavant KINDER), amb C.I.F. no B65555914 i domiciliat
al C/ Vallseca 130, 08195, Sant Cugat, Barcelona, a recollir les dades del formulari d’alta amb les següents
finalitats:
a)

La gestió de l’ingrès i alta dels alumnes al centre, per a la realització d’activitats escolars i
extraescolars, per al cobrament de mensualitats a pares i tutors, i en general per a gestions
administratives pròpies de l’activitat.
b) El número mòbil facilitat serà incorporat al fitxer de “GRUPS WHATSAPP”, amb la finalitat d’establir
un canal de comunicació del centre amb els pares.
AUTORITZA A DIVERAPREN, S.L. a la recollida d’imatges de l’alumne/a, amb la finalitat d’imprimir-les i
penjar-les al centre i de publicar-les a l’aplicació de Kinder on accedirà mitjançant una contrassenya,
personal i intransferible. Se l’informa que aquestes imatges seran incloses al fitxer “IMATGES
ALUMNES”, recollit al Registre d’Activitats de tractament de l’entitat.
DIVERAPREN, S.L. l’informa que les dades que ens ha proporcionat al formulari d’alta formaran part del
fitxer “GESTIÓ ESCOLAR”, degudament protegit i inclòs al Registre d’Activitats de Tractament de KINDER.
KINDER l’informa que les dades de caràcter personal incorporades als fitxers podran ser cedides a la
Conselleria d’Educació, Administració Tributària, Bancs/caixes d’Estalvis i Entitats Asseguradores,
Entitats Sanitàries, sempre i quan aquestes cessions es realitzin per a les mateixes finalitats que les
establertes al paaràgraf anterior, o per a complir amb les obligacions imposades per altres legislacions
o administracions públiques competents.
Així mateix, podran ser cedides a Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de
serveis que DIVERAPREN, S.L. hagi contractat, i amb qui té subscrits els contractes de confidencialitat i
de tractament de dades personals necessàries i exigides per la normativa per a protegir la seva privacitat.
KINDER no realitzarà cap altra cessió de les seves dades personals sense la seva autorització.
Les seves dades es mantindran en aquests fitxers mentres duri la relació comercial, i, un cop finalitzada
aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En
aquest supòsit, es tractaran tan sols als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions
legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o,
alternativament, anonimitzades.
Vostè podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accès, rectificació, cancel.lació, oposició, limitació i
portabilitat, així com la revocació del consentiment otorgat pel tractament de les dades personals i dels
seus fills, enviant a KINDER una carta degudament signada on constin clarament les dades de contacte,
la qual haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.
Signat (Pare/mare o tutor legal):
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ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’Ordre de Domiciliació, Vostè autoritza
DIVERAPREN, S.L. a enviar ordres a la seva entitat financera per a carregar en el seu compte i a
la seva entitat financera per a efectuar càrrecs en el seu compte d’acord amb les ordres de
DIVERAPREN, S.L. amb CIF B65555914.
Vostè no té dret a que la seva entitat li reemborsi l’import una vegada s’hagi realitzat el càrrec
al seu compte, però té dret a sol.licitar a la seva entitat financera que no carregui en el seu
compte fins a la data de venciment per al cobrament del càrrec.
Si us plau, ompli tots els espais.
Identificació de l’ordre (a omplir pel creditor)
Referència de l’ordre de domiciliació: (màxim de 35 caracters)
___________________________________
Respecte al contracte:

________________________________________________________________

Tipus de pagament:

Pagament únic

(Només un tipus)

o

O pagament periòdic

(Una sola vegada)

(Diversos pagaments recurrents)

Identificació del deutor (a omplir pel deutor)
El seu nom:

______________________________________________________________________

(màxim de 70 caracters)

La seva adreça:

______________________________________________________________________

(máximo de 70 caracteres)

Codi postal:

__________

Ciutat:

__________________________________

País

______________________________________________________

( el número IBAN i el BIC s’ informen als seus extractes de compte)

Su número de cuenta (IBAN):

________________________________________________________

SWIFT BIC:

________________________________________________________

(BIC, maximum 11 characters, not mandatory in Belgium)

Data:

____/ ____/ ________

Localitat:

_______________________________

Nom:

_______________________________

Nom1:

_______________________________

Signatura(es)

1

Si dues signatures són necessàries pel compte indicat, aquest manament també requereix les mateixes signatures.

El deutor (no l’acreedor) ha de proporcionar una còpia d’aquest manament al seu banc.
Si us plau torni aquest document original a l’acreedor.
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INFORMACIÓ SOBRE L’INFANT
Escola actual:
Curs escolar:
Necessitarem recollida a l’escola a les 16.30h:
LLENGUATGE
Llengües habituals a casa:
Altres llengües que entèn:
Té alguna dificultat d’expressió o comprensió? (especificar)
LLENGUA ANGLESA
Ha tingut algun contacte anterior amb l’anglès?
Algun conegut li parla habitualment en aquesta llengua?
Ha fet anglès a l’escola o a l’acadèmia?
Veu pel.lícules o la televisió en anglès alguna vegada a casa?
OBSERVACIONS
Indiqueu si creieu convenient remarcar o informar d’algun aspecte no tractat
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MUSICOTERÀPIA EN FAMÍLIA
Data d’alta ………………………………………………….
Nom i cognoms …………………………………………..
Data de naixement ……………………………………...
Adreça …………………………………………………..........................................
Ciutat - C.P. ....................................
Província ..............................
Nom i cognoms del pare/mare/tutor ………………………………………………….
………………………………………………….......................
Nom i cognoms del pare/mare/tutor ……………………………………………..
…………………………………………………......................
Mòbil pare, mare, tutor ......................................... Telf. Feina ......................................
Mòbil pare, mare, tutor ......................................... Telf. Feina ......................................
Adreça electrònica …………………………………………………………………………………………
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CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal,
al RD 1720/2007 de 21 de desembre i (UE) Reglament General de Protecció de Dades Personals
679/2016, AUTORITZA A DIVERAPREN, S.L (en endavant KINDER), amb C.I.F. no B65555914 i domiciliat
al C/ Vallseca 130, 08195, Sant Cugat, Barcelona, a recollir les dades del formulari d’alta amb les següents
finalitats:
a)

La gestió de l’ingrès i alta dels alumnes al centre, per a la realització d’activitats escolars i
extraescolars, per al cobrament de mensualitats a pares i tutors, i en general per a gestions
administratives pròpies de l’activitat.
b) El número mòbil facilitat serà incorporat al fitxer de “GRUPS WHATSAPP”, amb la finalitat d’establir
un canal de comunicació del centre amb els pares.
AUTORITZA A DIVERAPREN, S.L. a la recollida d’imatges de l’alumne/a, amb la finalitat d’imprimir-les i
penjar-les al centre i de publicar-les a l’aplicació de Kinder on accedirà mitjançant una contrassenya,
personal i intransferible. Se l’informa que aquestes imatges seran incloses al fitxer “IMATGES
ALUMNES”, recollit al Registre d’Activitats de tractament de l’entitat.
DIVERAPREN, S.L. l’informa que les dades que ens ha proporcionat al formulari d’alta formaran part del
fitxer “GESTIÓ ESCOLAR”, degudament protegit i inclòs al Registre d’Activitats de Tractament de KINDER.
KINDER l’informa que les dades de caràcter personal incorporades als fitxers podran ser cedides a la
Conselleria d’Educació, Administració Tributària, Bancs/caixes d’Estalvis i Entitats Asseguradores,
Entitats Sanitàries, sempre i quan aquestes cessions es realitzin per a les mateixes finalitats que les
establertes al paaràgraf anterior, o per a complir amb les obligacions imposades per altres legislacions
o administracions públiques competents.
Així mateix, podran ser cedides a Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de
serveis que DIVERAPREN, S.L. hagi contractat, i amb qui té subscrits els contractes de confidencialitat i
de tractament de dades personals necessàries i exigides per la normativa per a protegir la seva privacitat.
KINDER no realitzarà cap altra cessió de les seves dades personals sense la seva autorització.
Les seves dades es mantindran en aquests fitxers mentres duri la relació comercial, i, un cop finalitzada
aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En
aquest supòsit, es tractaran tan sols als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions
legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o,
alternativament, anonimitzades.
Vostè podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accès, rectificació, cancel.lació, oposició, limitació i
portabilitat, així com la revocació del consentiment otorgat pel tractament de les dades personals i dels
seus fills, enviant a KINDER una carta degudament signada on constin clarament les dades de contacte,
la qual haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.
Signat (Pare/mare o tutor legal):
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