
 
  

 

ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS FRANCÈS  

 

Nom alumne/a:  ______________________________________ 

Cognoms:  ___________________________________________ 

Edat:  _______________________________________________ 

Data de naixement:  ___________________________________ 

Adreça:  _____________________________________________ 

Ciutat:  ______________________________________________ 

Codi postal: __________________________________________ 

Telèfon pares: ________________________________________ 

Correu electrònic pares: ________________________________ 

Quin curs? __________________________________________ 

Ha estudiat francès abans? _____________________________ 

Quants anys? ________________________________________ 

Li agraden les llengües? ________________________________ 

Pateix alguna malaltia o al·lèrgia? ________________________ 

Té alguna intolerància alimentària? ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIS ESCOLA D’IDIOMES 

GIRONA 

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe 
 
 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) EIS ESCOLA D’IDIOMES a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar 
càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions d’EIS ESCOLA 
D’IDIOMES i amb caràcter indefinit mentre durin les relacions entre ambdues parts. Entre d’altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera 
d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en 
el termini de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte. 

 

 

   Nom de l’alumne/a                         

Número de compte 
 
 

 
 
 
Nom del creditor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tipus de pagament 

   
 

E S                       

Nú  mero compte – 

IBAN  

 

Nom del creditor 

 
Identificador del creditor 

 

 
Nom del carrer i número 

 

 
Codi postal Ciutat País 

 

 
Pagament periòdic o pagament únic 

 
Normativa: Les quotes es cobraran per endavant entre els dies 3 i 5 de casa mes. En cas de no assistència cal avisar a l’oficina. Les possibles baixes s’han de 

comunicar a l’oficina abans del dia 25 del mes anterior. Si no és així es cobra la quota de 15 dies a partir de la data d’avís. Si es retorna un rebut l’alumne/a 

s’haurà de fer càrrec de les comissions bancàries que genera aquesta devolució (entre 3€ i 5€). 
 

Localitat on es Data 
realitza la signatura Localitat 

 
 
 

Si us plau, signeu aquí 
 
 
 

  

Pagament periòdic 

17005 GIRONA ESPANYA 

AV. SANT NARCÍS, 32. ENTRESOLS i BAIXOS 

ES9600441594608M 

_______________________________________________________
_________ 



INFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIO DE DADES 

 

Autorització relativa als alumnes tractament de dades de caràcter personal. 
 

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 dels pares de l’alumne 

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

 

 

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 

 

Autorització drets d’imatge 

 

EIS FORMACIÓ I GESTIÓ i les empreses del grup disposen d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web ( adreça o 
adreces web ), on informa i fa difusió de les activitats d’aquest centre. 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes majors o ta mbé menors que 
estan inscrits com alumnes en aquest centre. 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la CE i està regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, la direcció 
d’aquest centre de formació demana el consentiment als alumnes o en els cas de menors d’edat, pares, mares o tutors legals per 
publicar fotografies i/o vídeos on apareguin els seus fills/es i siguin clarament identificables. 
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre de formació ( blogs, web, xarxes socials, etc ) cal la corresponent cessió 
del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels que exerceixin la pàtria potestat en cas de minoria d’edat. 

 

Dades 

Nom i cognoms de l’alumne/a: 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal (menor d’edat) DNI/NIE 
 

 

 
Autoritzo menor 

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats programades i organitzades pel 
centre de formació i publicades en la pàgina web del centre, xarxes socials o revistes o publicacions editades pel centre de 
formació. 

 
 

Signatura del pare, mare o tutor legal del menor 

 

mailto:info@eisgirona.com
http://www.eisgirona.com/

