
Nº DNI/ NIE:

Adreça /C.P. / Població/ Provincia:

Adreça de correu electrònic: Sexe:

Discapacitat:   SI    NO

INSCRIPCIÓ AL CURS/OS ONLINE
Nom del curs online:

Data d'inici: Data de fi:

Número d'hores: Referència curs:

AUTORITZACIONS

Signatura alumne:

FABRA FORMACIÓ
T. 873 45 18 48 fabra@fabraformacio.com

Complex La Caparrella, Edifici CEEI Lleida, 2.8 i 2.9 www.fabraformacio.com

25192 Lleida persones per a la formació de persones

* DOCUMENTS A ADJUNTAR: fotocòpia DNI/NIE alumne i pare o mare o tutor/a legal

A____________________ a _____de ______________________de 20_____ 

Segons l'establert pel nou reglament europeu de (UE) 2016/679 (RGPD), totes les dades facilitades per vostè mitjançant el formulari seran tractades amb estricta confidencialitat. En virtut
de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002 (LSSICE), l'informem que totes les dades que vostè ens facilita en
aquest document seran incloses en un fitxer de dades personals (ALUMNES) de responsabilitat de Fabra Formació, S.C.P. pel seu tractament amb la finalitat d’organització i gestió de les
activitats i per mantenir-lo informat de les novetats relacionades amb la companyia. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la qual haurà
d’adjuntar una fotocòpia del DNI, dirigint-se per correu electrònic a fabra@fabraformacio.com. 

□ En/Na,______________________________________ amb N.I.F.________________________ com a pare/mare o tutor legal del nen/a __________________________  accepta de 

termes i condicions de la LOPD establertes per Fabra Formació, S.C.P.

Signatura pare/mare/tutor:

Data de naixement:

MATRICULACIÓ CURS ONLINE-menor edat-

En/Na,______________________________________ amb N.I.F.________________________ com a pare/mare o tutor legal del nen/a_________________________________________
autoritzo a que realitzi el curs de formació en modalitat online o a distància contractat segons els paràmetres funcionals de la plataforma online de Fabra Formació, S.C.P.

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms:

Nº Telèfon:

ESTUDIS FINALITZATS

mailto:fabra@fabraformacio.com%23
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