
 

IMPORTANT: 

 - No es farà cap inscripció sense aquest document degudament omplert i signat 

- Tot rebut retornat, tindrà un recàrrec de 10€ per persona i rebut 

- Els pagaments mensuals es faran el dia 5 de cada mes. Els trimestrals el dia 5 d’octubre, el 5 de febrer i el            ..5 

d’abril. Si deixéssiu de pagar la quota, deixaríeu de fer l’activitat 

- Si canvieu de número de compte, hauríeu de comunicar-ho abans del dia 28 de cada mes. 

- Si volguéssiu donar-vos de baixa, hauríeu de comunicar-ho abans del 28 del mes anterior a fer  ..efectiva la baixa 

- Les dades personal que ens han proporcionat seran tractades conforme a la LOPD 15/1999 per a la gestió ..operativa i 

comercial de l’empresa. 

- Els titulars poden accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades accedint a info@easywayformacio.com 

 

 

Inscripció Matemàtiques Creatives (Easy Way Formació)  curs 2015-2016 

DADES ALUMNE 
 

NOM___________________________COGNOMS___________________________________DNI______________

DATA NAIXEMENT_______________ESCOLA______________________________________ 

ADREÇA _______________________TELF MÒBIL_________________________________ 

CODI POSTAL____________________POBLACIÓ _________________________________ 

 

DADES FAMILIARS 
 

NOM PARE/TUTOR________________________ MÒBIL PARE ______________________                           

NOM MARE/TUTOR_______________________ MÒBIL MARE ______________________ 

EMAIL CONTACTE________________________TELÈFON FIX_______________________ 

 

                           FORMALITZACIÓ I CONDICIONS DE L’INSCRIPCIÓ DE L’ALUMNE 

 
Mitjançant el compte bancari que especifiqueu. La quota serà mensual  

 

Dades del Banc 

Banc 
 

Titular del compte 
 

Nº de compte 

(IBAN) 
E S 

                      

 

 
AUTORITZACIÓ PER A LA WEB 

 

Jo_________________________________________ amb DNI ___________________ 

consento expressament i autoritzo EasyWay formació, que tracti les dades que voluntàriament 

cedeixo del meu fill/a _______________________________________, d’acord amb el que 

disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, i a la Directiva 95/46 de la CE, i limito la meva 

autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes 

de EasyWay formació ens els àmbits dels seus departaments, ens col·laboradors i institucions 

annexes, així com en qualsevol dels documents publicitaris o pàgines web que tinguin relació 

amb l’activitat gestionada per aquesta empresa   

 

 

________________,_______ d ___________________de 2015 
 

                  Signatura    kdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkd       

 


