C./ Major, 15
43201 Reus
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secretaria@centrelectura.cat
www.centrelectura.cat

CURS 2021-2022

TALLERS

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A

Llengua i cultura italianes
A1.1 (matí)

A1.1 (tarda)

B1

B2

Deutschkurs konversation (Conversa en alemany)
A2/B1

Arts plàstiques
Art-Lab 7-12

Psicologia
Psicologia per a tothom

Escola de Lletres de la Biblioteca del Centre de Lectura
Taller de narrativa

Taller «Llegint Ferrater»

Taller d’expressió oral

Club de lectura juvenil

Taller de lectura en veu alta

Club de lectura de novel·la negra

Curs d’enquadernació:

Grup 1

Grup 2
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DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport

Número de soci *

Adreça
Municipi

Codi postal

Adreça electrònica
Telèfon principal

Telèfon secundari

FORMA DE PAGAMENT †
Ingrés bancari (CaixaBank: ES16 2100 0227 10 0200118461). Haureu d’adjuntar el
justificant d’ingrés a la sol·licitud d’inscripció del taller.
Targeta de crèdit (secretaria del Centre de Lectura de Reus)

En funció del taller al qual us inscriviu, cal ser soci del Centre de Lectura. Si vostè no és soci, pot omplir el formulari
de Sol·licitud d’alta de soci/sòcia i deixar aquest camp buit. Si vostè ja és soci de l’entitat, pot consultar les seves
dades contactant amb secretaria (977 773 112 o secretaria@centrelectura.cat).
*

†

Si el curs o taller és gratuït, pot deixar els camps buits.
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, l’informem que les seves dades personals facilitades
seran tractades sota la responsabilitat del CENTRE DE LECTURA DE REUS, amb CIF G43014604,
situat al carrer Major, 15 43201 Reus (Tarragona), telèfon 977.773.112 i e-mail de contacte
secretaria@centrelectura.cat, amb la finalitat de gestionar de forma adient la seva sol·licitud
d’inscripció com a alumne dels nostres Tallers i els tràmits administratius que d’aquesta es
derivin, així com per a poder-li enviar, per a qualsevol mitjà, informació sobre notícies, serveis i/o
activitats futures organitzades per la nostra Entitat, que pugui ser del seu interès, sempre i quan
així ho autoritzi a la casella habilitada a la part inferior, consentiment que podrà revocar en
qualsevol moment. Les seves dades personals proporcionades es conservaran mentre es
mantingui la present relació i el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals
i contractuals segons la normativa vigent. La base legal pel tractament de les seves dades es
fonamentarà en el consentiment facilitat per Vostè amb la signatura d’aquesta sol·licitud i en
l’execució de la relació contractual subscrita entre ambdues parts. Pot exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social abans
esmentat, adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir més informació sobre
els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar
una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.
TRACTAMENT DE LES DADES
Autoritzo l’enviament d’informació del CENTRE DE LECTURA DE REUS

Sí

No
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CONSENTIMENT PER A LA CAPTACIÓ I TRACTAMENT DE LA SEVA IMATGE
SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT

SI L’ALUMNE/A ÉS MAJOR D’EDAT

Nom i cognoms del pare/mare/tutor:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor:

DNI/NIE/Passaport:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

SÍ AUTORITZO

NO AUTORITZO

En virtut del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la
Protecció de Dades de les persones físiques, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, posem al seu coneixement que les dades personals facilitades (inclòs la seva
imatge i/o la del seu fill/a, segons correspongui) seran tractades pel CENTRE DE LECTURA DE
REUS amb CIF G43014604, domicili al carrer Major, 15 43201 Reus (Tarragona) i telèfon de
contacte 977.773.112, amb la finalitat de poder fer ús de la mateixa per la seva possible inclusió
en vídeos – DVD’s, fotografies divulgatives que estiguin sota la supervisió d’aquesta Entitat, a les
xarxes socials de la nostra Entitat, a la pàgina web www.centrelectura.cat i/o en qualsevol altre
acció divulgativa i/o promocional que puguem iniciar des del CENTRE DE LECTURA DE REUS. El
temps de conservació de les seves dades (imatge) es mantindrà mentre Vostè no revoqui el
consentiment exprés concedit amb la signatura d’aquest document, que serà la base legal en la
que es fonamentarà el tractament de les seves dades i que podrà revocar en qualsevol moment.
Les seves dades no seran comunicades a tercers. Per últim, l’informem que pot exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a retirar el consentiment atorgat,
de forma escrita al domicili social abans esmentat o dirigint-se via e-mail a
secretaria@centrelectura.cat, adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir
més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.

Reus,

,d

, de 20

Signatura (alumne/a, pare, mare o tutor/a)
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