Fitxa de pre-inscripció Estiu 2019
1r Cognom

2n Cognom

Nom

Curs

Data naixement

DADES PERSONALS
Telèfon de contacte .................... Correu electrònic ...........................................................
Nom dels pares ............................................... / ....................................................................

“ Estiu 2019 ”
Estada Campus

Acollida de
8:30 a 9:00

Acollida de
13:00 a 14:00

Del 25 al 28 de juny
Del 1 al 5 de juliol
Del 8 al 12 de juliol
Del 15 al 19 de juliol
Del 22 al 26 de juliol
Del 29 al 2 d’Agost

Observacions:

Feu-nos arribar aquest formulari al mail a info@dynamind.es per poder-vos
confirmar la resta de la inscripció.
Un full per participant.
Mentes Dinámicas S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades
sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de
27 abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD), amb la finalitat
de mantenir una relació comercial i conservades mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi
del tractament. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix,
s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i
les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Mentes Dinámicas S.L. en Via de l'Imperi
Romà, 11 Desp 9-10 43003 TARRAGONA (TARRAGONA). Email: info@dynamind.es i el de
reclamació a www.agpd.es

Consentiment pel tractament de dades personals
TARRAGONA, en data ..........................
Mentes Dinámicas S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de
l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre
(LOPD) i el Reial Decret (ES) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD), per la qual cosa li
facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: prestació de serveis de formació i manteniment de l'historial acadèmic
de l'Interessat amb dades de salut de l'alumne.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per
mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la
destrucció total de les mateixes.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació
legal.
Drets que assisteixen a l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o
oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el
tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Mentes Dinámicas S.L.. Via de l'Imperi Romà, 11 Desp 9-10 43003 TARRAGONA
(TARRAGONA). Email: info@dynamind.es

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu
consentiment explícit o el del seu representant legal.
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:
Nom.............................................................................................,
amb
NIF
.............................. Representant legal de ..................................................................., amb
NIF.............................
Signatura:

