
En virtut de la Llei 16/09, de serveis de pagament, autoritzo l’ARCC al cobrament dels rebuts per 

domiciliació bancària al número de compte corrent següent: 

IBAN: ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ 

Entitat bancària:    

Titular del CC:    

DNI del titular del compte                                      SIGNATURA                        

                                  INSCRIPCIONS CURSOS 2022-2023 
 

             
                                                                                                               

MATRÍCULA: 10 €                                                                             QUOTA/TRIMESTRE:  

 

Signatura:                                                                           

                      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El pagament de les matrícules i quotes es realitzarà per domiciliació bancària. La NO assistència al curs s’haurà de comunicar al 

punt de trobada abans del dia 29 del mes anterior, en cas de no ser així, s’haurà de fer l’abonament del mes. 

Organitza: Col·labora: 

CURS A REALITZAR:        DIA:  

 

NOM I COGNOMS ALUMNE:  

TELÈFON: 

ADREÇA:        

POBLACIÓ:                                                                         C.P           

EMAIL: 

 

 

 

           



Data: 
Signatura
: 

Nom i cognoms: 
DNI: 

Les dades que faig constar són certes. Em considero informat/da i dono el meu 
consentiment perquè les dades siguin utilitzades per al tractament esmentat. 

TRACTAMENT DE DADES: En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de 

protecció de dades personals i garantia de drets digitals (el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril 

de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 

desenvolupament de la LOPD), l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari 

seran tractades per l’ARCC amb la finalitat de dur a terme les gestions administratives necessàries 

per a la seva inscripció als cursos de Corçà. 

 

 Dono el meu consentiment per enviar-me periòdicament informació d’interès 

relacionada amb activitats culturals del municipi de Corçà. 

 

DRETS D’IMATGE: En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades personals (Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD) 

i el dret a la pròpia imatge (Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig), els informem que l’ARCC DE 

CORÇÀ els sol·licita autorització per fer i publicar  fotografies on apareguin alumnes i que puguin 

ser identificables amb la finalitat de promocionar i donar visibilitat als nostres esdeveniments a les 

xarxes socials i al web de l’Ajuntament de Corçà 

 

 Dono el meu consentiment per publicar imatges segons les finalitats mencionades a 

l’apartat anterior.          

 

 

 


