
Informació de l’alumne - Curs 2022-2023 

Nom i cognoms 
 

Dia i hora de clase amb nosaltres 

Edat i aniversari 
 

Adreça 
 

AdreçaCol·legi-Institut 
 

Curs Escolar 

Nom de la Mare 
 

Número de contacte 
 

Email 
 

Nom del Pare 
 

Número de contacte 
 

Email 
 

Al·lèrgies o aspectes a tenir en compte 
 

Forma de pagament Efectiu  ☐ Domiciliació bancaria ☐
En cas de que desitgeu realizar el pagament per domiciliació bancaria 

Nom del titular 
 

DNI 
 

Número de compte 



-Drets d’imatge amb carácter intern -

DRET A L’HONOR A LA INTIMITAT PERSONAL, FAMILIAR I A LA PRÒPIA IMATGE. 

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i reglat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de 
maig. El dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.Us demanem el consentiment als pares, 
mares o tutors legals per a poder realitzar fotografies i filmacions (sense ésser aquestes publicades a cap tipus de 
red social)  on apareguin els vostres fills o filles i siguin clarament identificables, amb l’objectiu de plasmar el seu 
treball i esforç al llarg del deu aprenentatge de l’anglès 

En / Na………………………………………………………….............................. 

amb D.N.I…………………………………………………………………………………. 

autoritzo a English With John a poder utilitzar  fotografies o filmacions on aparegui el meu 
fill/a…………………………………………………………………………………………. 

Aquestes imatges s´utilitzaran exclusivament amb carácter intern, com per exemple, calendari de aniversari o 
treballs amb projectes. 

Signatura 

NFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.  

Tratamiento de datos personales de CLIENTES.  

JOHN DANIEL CAUMONS SMITH con CIF 47681206K responsable del tratamiento informa, de conformidad con lo 
establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, que los datos de carácter personal son tratados con la finalidad de: 

- Impartir/ desarrollar cursos de formación reglada / no reglada.

- Facturar un producto o servicio contratado.

- Cumplir con las obligaciones legales impuestas a la actividad.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar los consentimientos que en su caso haya prestado u 
obtener más información, dirigiendo su petición a JOHNCAUMONS@YAHOO.ES / DR. FLEMING 45, 25600, LLEIDA 
(BALAGUER). 

Nombre interesado:____________________________________ DNI:_____________ 

Representante legal (en caso necesario): ____________________________________ DNI:____________ 

(en caso de menores de 14 años: Nombre, apellidos, NIF y firma de los tutores legales) 

Fecha:_________________ 

Firma:_________________ 


