
           

FULL D’INSCRIPCIÓ ROBÒTICA_Escola Ernest Lluch 

       

Nom i cognoms del nen/a: ______________________________________________________________ 

Data de naixement: ____________________    Curs (2022/23): ___________ 

Nom i Cognoms del pare, mare o tutor: ____________________________________________________ 

NIF/NIE del pare, mare o tutor: _____________________  Tel: _______________________ 

Correu electrònic: _____________________________________________________________________ 
 

Grup:  ROBOTIX I      (de 1 a 3r)   Divendres 13:40 a 14:40   

  ROBOTIX I Avançat     (de 4t )  Divendres 12:30 a 13:30   

*Depenen de les inscripcions i cursos dels alumnes inscrits, podrem fer modificacions en els grups, sempre amb l’objectiu que 

sigui una millora per els alumnes.  

   

Accepto rebre informació via WhatsApp:  Sí      No  

Comentaris:  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

DRETS D’IMATGE: AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIO I PUBLICACIÓ D’IMATGES 

INVENTEM. Play & Learn, SL (d’ara endavant INVENTEM) disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer 

les seves activitats tant a Internet (a través de la pàgina web, blog, xarxes socials o altres suports digitals), com a través 

de materials divulgatius en altres suports i mitjans de comunicació (cartells, fotografies, tríptics, vídeos...). En aquests 

espais s’hi poden publicar imatges (fotografies o vídeos) en les quals  apareguin, individualment o en grup, alumnes 

realitzant les activitats que participen i que són organitzades per INVENTEM. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 

1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’INVENTEM 

demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder captar imatges i publicar fotografies o vídeos on 

apareguin els menors. 

        Autoritzo               NO Autoritzo 

a INVENTEM. Play and Learn, SL amb NIF B66846122, a captar imatges, arxivar-les i publicar-les, si s’escau, a través 

de qualsevol canal de comunicació que utilitzi amb la finalitat d’informar i fer difusió de les activitats pròpies d’aquesta 

societat sense cap tipus de reemborsament. 

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIO DE DADES (RGPD) 

He llegit la clàusula adjunta d’INVENTEM. Play & Learn, SL referent al Reglament General de protecció de dades, RGPD 

2016/679 UE i dono el meu consentiment al tractament de les meves dades per les finalitats indicades. 

 

Signatura, 

 

   A __________________, ____ de________ del 20__ 
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CLÀUSULA REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIO DE DADES (RGPD) 

 

Informació referent a la protecció de dades segons la normativa europea (Reglament General de 

protecció de dades, RGPD 2016/679 UE) per la que us demanem el vostre Consentiment pel 

tractament de les vostres dades de caràcter personal: 

 

 

 

Responsable del tractament:  

INVENTEM Play and Learn S.L. – NIF: B66846122  .  Dir. Postal: Pl. Salvador Espriu 4m, 08221 

Terrassa. Telèfon: 93 153 63 11. Correu electrònic: extraescolars@inventem.cat 

 

Legitimació del tractament:  

Consentiment del interessat 

 

Finalitat del tractament:  
Prestar els serveis contractats, oferir-li nous productes i serveis relacionats amb els sol·licitats, 
comunicar-nos via correu electrònic, telèfon o Whatsapp, fidelitzar-lo com a client i realitzar els 
tràmits comptables i administratius. 
 
Destinataris: 
Les dades no se cediran a tercers excepte a aquelles empreses col·laboradores i pel compliment 
d'obligacions legals.  
 

Conservació de les dades: 

Les dades proporcionades es conservaran mentre duri la relació comercial i durant els anys 

necessaris per complir amb les obligacions legals.  

 

Drets: 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se 

a: Dir. Postal: Pl. Salvador Espriu 4m, 08221 Terrassa ó per correu electrònic a: 

extraescolars@inventem.cat 

 

 


