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CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ

Euros

Pagaments 

- El curs anual inlingua (setembre'18-juny'19) té un preu global, indistintament del nombre d'hores de classe realitzades, dies festius i vacances en un període 

concret. 

-          Les mensualitats es giren pel banc el dia 1 de cada mes i en cap cas es farà un reemborsament. Juntament amb la primera mensualitat es gira la reserva de plaça 

(si no s'ha pagat en efectiu o targeta de crèdit). Els materials  es giren pel banc a l'inici del curs. 

- Amb la mensualitat de juny, es gira pel banc la quota corresponent a drets d'examen i diploma (9,00 €).  

- L'alumne té el deure d'abonar les quotes mentre no es doni de baixa per escrit a secretaria. Les baixes s'han de comunicar amb un mínim de 8 dies d'antelació. 

- Les classes particulars es realitzen en forma de packs d'hores. En tenim de 15 hores (en el moment de la inscripció es realitza un pagament del 50% del preu total 

del curs) i de 30 hores (en el moment de la inscripció es realitza un pagament del 25%), o packs a mida sota pressupost. Els packs de 15 i 30 hores es realitzaran 

durant les 15 i 30 setmanes següents respectivament, un cop realitzat el primer pagament. Quan hagi finalitzat aquest termini, es donarà per tancat el curs. 

- En cas d'haver-hi rebuts retornats, es cobraran unes despeses de retorn de 10 €/rebut. En cas d'incompliment de pagament del rebut abans del dia 20 del període 

vigent, inlingua es reserva el dret d'oferir a altres alumnes la plaça que l'estudiant ocupa dins d'un grup. 

Assistència

- En cas que un menor d'edat no assisteix i a classe, els pares seran avisats telefònicament de forma immediata (si no ens indiquen el contrari).

- Totes les condicions, reclamacions, observacions o canvis d'horari han de tractar-se a secretaria, no amb el professorat. Segons les possibilitats i 

necessitats de l'escola, les classes podran canviar de professor periòdicament i es podran anul�lar grups per falta d'alumnes proporcionant altres horaris a les 

persones afectades.

- En les classes particulars l’anul�lació de la classe serà recuperable sempre que s’avisi a secretaria amb un mínim de 24 hores d’antelació, en cas contrari aquella 

classe no serà recuperable i computarà com a impartida.

Aprofitament i avaluació

- Durant el curs acadèmic es realitzen diferents proves on l'estudiant i el professor poden observar el seguiment i l'aprofitament del curs per preparar-se per a 

l'examen final, al juny. En finalitzar el curs, es lliura un certificat acreditatiu d'aprofitament inlingua a aquells alumnes que hagin superat satisfactòriament el curs.

                              Accepto les condicions reglamentaries de l'alta.                                                                                            Data i signatura de la Baixa.    

                                    .......................................................................                                                                                                       ........................................................                                                

                                         Representant legal de l'alumne

FITXA D'INSCRIPCIÓ
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Conforme a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades personals, li comuniquem que les dades que ens ha

proporcionat s'utilitzaran amb la finalitat pròpia del servei de formació i de gestió econòmica i administrativa i/o difusió

d'activitats. El tractament serà necessari per a la correcta gestió de la petició realitzada o els serveis contractats. Les Dades

proporcionades seran tractades amb absoluta confidencialitat i podran cedir-se a tercers, per a compliment d'una obligació

legal, o bé per a la correcta gestió d'aquelles subvencions o convenis establerts per a aquesta formació (quan sigui aplicable).

Aquestes es conservaran mentre no se sol�liciti supressió per part de l'interessat, i en aquest cas, durant el temps necessari per

complir amb les obligacions legals.

Informació i Consentiments:

Consentiment per a enviament de publicitat de serveis de formació:

Així mateix, li demanem el seu consentiment exprés conforme autoritza a Inlingua al tractament de les seves dades personals

amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials dels cursos que ofereix Inlingua, per qualsevol mitjà, inclòs el correu

electrònic o similar.

Consentiment per a la difusió d'imatges en revistes de Inlingua o la seva pàgina web:

Així mateix i atès que el dret a la pròpia imatge es reconeix en l'article 18.1 de la Constitució i es regula per la Llei 1/1982, de 5

de maig, de Protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Direcció de Inlingua li

sol�licita el consentiment exprés de l'alumne (en cas de ser major de 14 anys) per poder publicar fotografies on aparegui, i del

pare/mare o tutor legal (en cas de menors de 14 anys) per poder publicar fotografies on apareguin, els seus fills o filles i que

siguin clarament identificables.

Poden aparèixer en fotografies corresponents a activitats del Centre publicades en revistes, tríptics informatius,

presentacions informàtiques o pàgines web del Centre.

L'interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en INLINGUA estem tractant dades personals que li concerneixen, o no; a

accedir a les seves dades personals, així com sol�licitar la rectificació de dades inexactes, o si escau, sol�licitar la seva supressió

quan, entre uns altres, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pels quals van ser recollides. En determinades

circumstàncies, els interessats podran sol�licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les

conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions i/o per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica. En

determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al

tractament de les seves dades. INLINGUA deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa

de possibles reclamacions. L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a INLINGUA i

a transmetre ‘les a un altre responsable de tractament. L'interessat té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense

que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. L'interessat podrà exercitar els

seus drets dirigint-se al Responsable del Tractament en Via Europa, 181, Local 3, 08303 Mataró (Barcelona), via telèfon

937576571 o bé a l'email direccio@inlinguamataro.com adjuntant còpia del DNI per ambdues cares.

I per deixar-ne constància signo i dato el present document per donar autorització a tots els permisos demanats en aquest

document. Amb excepció dels quals he expressat de manera manifesta la meva oposició.

SÍ ACCEPTO

NO ACCEPTO

SÍ ACCEPTO

NO ACCEPTO

AUTORITZO I DONO EL MEU 

Signatura del pare/mare/tutor

AUTORITZO I DONO EL MEU CONSENTIMENT

Signatura de l’afectat (per majors de 14 anys)

INFORMACIÓ I CONSENTIMENTS PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

NOM (interessat) __________________ COGNOMS ___________________________ DNI ____________

NOM I COGNOMS (pare/mare/tutor) ________________________________________ DNI ____________


