
Autorització relativa tractament de dades de caràcter personal. Escola Domeny 

 
 
Responsable: Identitat: EIS FORMACIÓ I GESTIÓ  i empreses del grup 
CIF:B17076373 
Dir. Postal: AVDA. SANT NARCIS, Nº 32, ENTR. 1º – 17005 GIRONA. 
Telèfon: 972- 23.59.39  
Correu electrònic: info@eisgirona.com 
 
"En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir els serveis sol·licitats i realitzar la facturació 
dels mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades se cediran a l’empresa del grup EIS i a tercers  només 
en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a EIS FORMACIÓ I 
GESTIÓ i empreses del grup estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades 
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan vostès ho demanin. 
 
Aquesta autorització implica contactar per mail o telèfon per deures, informar dels cursos, enviar notes i  certificats. 
Així mateix sol·licito la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats- 
 

 SI, accepto expressament. 
 NO 

 
Signatura de l’alumne/a 
 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor legal en cas de menor d’edat – Nom i cognoms / DNI 

INFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIO DE DADES 

 
Responsable EIS FORMACIÓ I GESTIÓ i empreses del grup 

Finalitat Prestació dels serveis contractats i facturació.  

Legitimació Execució d’un contracte. 

Destinataris Es cediran al grup d’EIS. No es cediran dades a 

tercers excepte obligació legal. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 

altres drets, com s’explica en la informació 

addicional. 

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada 

sobre protecció de dades a la nostra pàgina web  

www.eisgirona.com 

 
 
 
Observacions:  
 
 
 
Pateix el nen d’alguna malaltia/intolerància alimentaria?  
 

SI   □            NO □ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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