Sol·licitud de Matrícula
Curs 2020/21
Cognoms i Nom:
Adreça:
Població:
Telèfon:
Email:
Estudi:

G. Turisme

Assignatures

Codi Postal:
D.N.I.:

G. Màrqueting

DG Turisme/Mkt
Curs

Semestre

Grup

(si escau)

G. Logística
Convoc.
(si escau)

Crèdits

Total crèdits matriculats

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals, posem al seu coneixement que les dades personals que ens ha fornit s’incorporaran a un fitxer de l´empresa
Renf’os, S.L., que és el Responsable del Fitxer amb domicili a c/ Rocafort, 104 amb la finalitat de donar acompliment als lícits objectius i al caràcter propi de l’entitat. Si ho desitja, pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit a l’adreça abans esmentada.
Igualment, en atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola 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, i la Resolució de 20 de maig de 2003, sobre l’ús d’imatges, els hi informem de que aquesta empresa dona tractament a la mateixa exclusivament per publicacions amb fins
publicitaris, divulgatius i/o científics ja sigui a través de web, publicacions privades o públiques.
Tenint en compte tot el que s’ha esmentat anteriorment i d’acord amb el que es proposa, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Renf’os, S.L., a la captació i tractament de les dades personals i l’ús de
la imatge, per als fins esmentats i legítims segons l’objectiu de l’empresa.

A emplenar per l’escola

Condicions Econòmiques
Crèdits ONLINE-SEMIPRESENCIALS

x

=

Crèdits PRESENCIALS

x

=

Crèdits ANUALS

x

=

(Assignatures 1er semestre)
(Assignatures 2n semestre)

Crèdits CONVALIDATS

=

x ________ € x 15% =

TOTAL CURS
______________________________ TOTAL PENDENT

Comptat

1 pagament

(octubre)

=

x

Trimestral 3 pagaments

x

Mensual 10 pagaments
(octubre a juliol)

x

(octubre-gener-abril)

Mensual 12 pagaments
(octubre a setembre)

FORMA DE PAGAMENT

x

=

Bancari

Centre

MATRÍCULA PAGADA AL MOMENT =
Segell EUM

Signatura alumne

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals, posem al seu coneixement que les dades personals que ens ha fornit s’incorporaran a un fitxer de l´empresa
Renf’os, S.L., que és el Responsable del Fitxer amb domicili a c/ Rocafort, 104 amb la finalitat de donar acompliment als lícits objectius i al caràcter propi de l’entitat. Si ho desitja, pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit a l’adreça abans esmentada.
Igualment, en atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola 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, i la Resolució de 20 de maig de 2003, sobre l’ús d’imatges, els hi informem de que aquesta empresa dona tractament a la mateixa exclusivament per publicacions amb fins
publicitaris, divulgatius i/o científics ja sigui a través de web, publicacions privades o públiques.
Tenint en compte tot el que s’ha esmentat anteriorment i d’acord amb el que es proposa, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Renf’os, S.L., a la captació i tractament de les dades personals i l’ús de
la imatge, per als fins esmentats i legítims segons l’objectiu de l’empresa.

