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Dades de l’alumne/a

 
     Escaldes Ordino La Massana  Sant Julià

Sí No

Nom i cognoms:      Data de naixement:

Tel. alumne/a:    E-mail alumne/a:

Núm. Carnet Jove:      Codi postal:

Drets d’imatge

Data i signatura (en cas de ser menor d’edat, signatura de l’adult/a)

He llegit i accepto la normativa de l’Escola i certifico que l’alumne/a està degudament assegurat/ada i que 
no pateix cap contraindicació mèdica per a la pràctica de les activitats contractades.

Data:        /        / 20  Signatura:

Activitats

Dades dels adults (només per als menors d’edat)

Nom i cognoms de l’adult/a 1:

Telèfon:  E-mail:

 

Telèfon:  E-mail:

     Nova inscripció Renovació Curs intensiu

Full d’inscripció

NOM DE L’ACTIVITAT DIA DE  LA SETMANA HORARI

CURS 2020 - 2021

 3 Dades bancàries del client

Titular del compte:              Adult/a 1         Adult/a 2

Núm IBAN:  A   D

 1 

Autoritzo l’Escola Líquid Dansa a prendre imatges del menor i a utilitzar-les a les xarxes socials 
(només per a menors d’edat).

Nom i cognoms de l’adult/a 2:

 Alumne/a       Altres



D’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades (LQPD), les dades 
personals facilitades en aquest full d’inscripció s’incorporaran en un fitxer titularitat d’ESCOLA LÍQUID 
DANSA SL per tal de gestionar la prestació dels serveis contractats. S’han pres totes les mesures previstes en 
l’esmentada llei per garantir la confidencialitat i seguretat d’aquestes dades.

Amb la signatura del present document prestes el consentiment de manera expressa per a 
l’emmagatzematge i tractament de les teves dades, incloent les imatges que es puguin prendre durant el curs 
i en les diverses activitats que duguin a terme durant el mateix. Aquestes imatges podran ser utilitzades per 
a la difusió de les activitats d’ESCOLA LÍQUID DANSA SL mitjançant el seu lloc web, les xarxes socials o 
qualsevol altre mitjà que es consideri convenient per a aquesta finalitat. Si no estàs d'acord amb aquest punt, 
cal que ho facis constar al punt 1 d'aquest formulari.

Si vols informar-te, accedir, rectificar o suprimir les teves dades personals, o oposar-te a la recepció de 
comunicacions, ho pots fer dirigint-te a les nostres oficines a l’Av. Carlemany, 68, 3r, d’Escaldes-Engordany, o 
enviant un correu electrònic a info@liquiddansa.com, indicant la referencia LQPD.

Avís legal: 


