FULL DE MATRICULACIÓ 2020
PROGRAMA D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
CURSOS DE CATALÀ
DADES PERSONALS
NOM:
LLINATGES:
DNI:

DATA NAIXEMENT:

ADREÇA:
POBLACIÓ:

C.P.:

TELÈFON/MÒBIL:
CORREU ELECTRÒNIC:
CURSOS D’IDIOMES (50 hores)
CURS DE LLENGUATGE
ADMINISTRATIU
(LA)

DIES
Dilluns, dimecres
i divendres

HORARI
18:30 a 20:30



(*) Data d’inici dia 9 de març de 2020. Data finalització dia 15 de maig de 2020.
Declaro expressament que, a efectes de la meva participació en aquesta activitat de
formació, les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.
*Es reserva el dret d’anul·lar els cursos en què no hi hagi una inscripció mínima
d’alumnes.
*NOMÉS es retornarà la quota de la matrícula si l’Ajuntament cancel·la el curs.
*No hi ha cap reducció de preus dels cursos.
*El número de places dels cursos és limitat. Les places es cobriran per ordre de recepció
de les matrícules. Encara que s’hagi efectuat l’ingrés bancari en el període de matrícula,
si la documentació no es presenta dins el termini establert la inscripció no serà vàlida.
*Devolucions: la persona interessada tindrà un termini de 15 dies a partir de la data de
comunicació de l’anul·lació del curs per presentar la documentació requerida.
Marratxí,

de

de 2020

SIGNAT:

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica Les seves dades personals seran tractats sota la
responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de
Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per
obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això,
en funció dels terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la
matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en
la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació,
portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí,
Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en
http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació
davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

ESCOLA PER PERSONES ADULTES MARRATXÍ CURS 2020
INSTRUCCIONS PER LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
TERMINI PER LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Les persones interessades tenen de dia 17 de febrer a dia 6 de març (aquest inclòs)
per abonar la quota del curs i presentar la documentació.
QUOTA DEL CURS: 60 euros
ENTITAT BANCÀRIA : BANKIA
NÚMERO COMPTE BANCARI: ES77 2038 3435 1660 0024 2062
No oblideu indicar el vostre nom i llinatges i el curs pel que feu l’ingrés.
Heu de presentar:
• el comprovant del pagament,
• una fotocòpia del DNI i
• la fitxa de matrícula
a l’Àrea d’Educació, Camí Cabana, 57, fins dia 6 de març. L’horari
és de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h.
També podeu enviar la documentació emplenada i escanejada al correu
escolaadults@marratxi.es

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica Les seves dades personals seran tractats sota la
responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de
Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per
obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això,
en funció dels terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la
matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en
la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació,
portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí,
Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en
http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació
davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

