
Butlleta Inscripció Escola de Teatre  

La Passió d’Esparreguera 

 

Butlleta Inscripció Escola de Teatre  
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Curs 2020/2021 

       Alumne/a curs 2019/2020    Nou/nova alumne/a 
 

Dades de l’alumne/a: 

Nom i Cognoms: 

Adreça: 

 

Codi postal i població: 

Adreça postal: 

Telèfon/s: 

Correu electrònic: 

Data de naixement: 

DNI: 

Centre Escolar: 

Dades del pare, mare i/o tutor/a (en cas que l’alumne/a sigui menor d’edat) 

Nom i Cognoms del pare: 

Telèfon/s: 

Correu electrònic: 

Nom i Cognoms de la mare: 

Telèfon/s: 

Correu electrònic: 

Nom i cognoms del/ la tutor/a: 

Telèfon/s: 

Correu electrònic: 

Dades Bancàries: 

Nom i cognoms del/de la titular del compte: 

DNI del titular: 

Entitat bancària: 

Compte IBAN: __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/ 

Observacions: 
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Autorització drets imatge(si l’alumne/a és menor d’edat) 

El/La sotasignat/ada ..........................................................................................., pare, mare/tutor/a 
de l’alumne/a ................................................................................ de l’Escola de Teatre de La Passió 
d’Esparreguera, al signar aquest document, autoritzo a la Fundació Privada de La Passió 
d’Esparreguera, amb domicili social a l’Avinguda Francesc Marimon, 83-89 i NIF G-63806756, (i a 
totes aquelles persones físiques o jurídiques a les quals la Fundació Privada de La Passió 
d’Esparreguera pugui cedir drets d'explotació sobre les imatges) que pugui utilitzar totes les 
fotografies, il·lustracions o enregistraments audiovisuals on apareix la meva imatge o retrat en 
qualsevol format o mitjà, i a reproduir, publicar i comunicar les imatges a través de qualsevol mitjà 
tècnic conegut i per a qualsevol fi, sigui comercial o no (inclosa la publicitat). Renuncio a tot dret a 
revisar o aprovar les imatges o qualsevol publicació en la qual s'incloguin. Allibero a la Fundació 
Privada de La Passió, i als seus titulars de drets i cessionaris, de qualsevol reclamació, acció, 
demanda, despeses i altres responsabilitats que poguessin sorgir en relació amb l'ús de les imatges 
realitzat per qualsevol persona. Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o 
aplicacions que poguessin atemptar al dret al meu honor, a la meva intimitat o a la meva pròpia 
imatge. La meva autorització no fixa límit de temps, per això no rebré cap quantitat econòmica i la 
cessió dels meus drets d'imatge sobre les imatge audiovisuals preses, acceptant estar conforme 
amb el citat acord. Confirmo que soc major de 18 anys i entenc i estic d'acord amb l'anterior, per 
això sotasignat a Esparreguera a ...... de setembre de dos mil divuit. 

Autorització drets imatge (si l’alumne/a és major d’edat) 

El/La sotasignat/ada ..........................................................................................., alumne/a de 
l’Escola de Teatre de La Passió d’Esparreguera, al signar aquest document, autoritzo a la Fundació 
Privada de La Passió d’Esparreguera, amb domicili social a l’Avinguda Francesc Marimon, 83-89 i NIF 
G-63806756, (i a totes aquelles persones físiques o jurídiques a les quals la Fundació Privada de La 
Passió d’Esparreguera pugui cedir drets d'explotació sobre les imatges) que pugui utilitzar totes les 
fotografies, il·lustracions o enregistraments audiovisuals on apareix la meva imatge o retrat en 
qualsevol format o mitjà, i a reproduir, publicar i comunicar les imatges a través de qualsevol mitjà 
tècnic conegut i per a qualsevol fi, sigui comercial o no (inclosa la publicitat). Renuncio a tot dret a 
revisar o aprovar les imatges o qualsevol publicació en la qual s'incloguin. Allibero a la Fundació 
Privada de La Passió, i als seus titulars de drets i cessionaris, de qualsevol reclamació, acció, 
demanda, despeses i altres responsabilitats que poguessin sorgir en relació amb l'ús de les imatges 
realitzat per qualsevol persona. Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o 
aplicacions que poguessin atemptar al dret al meu honor, a la meva intimitat o a la meva pròpia 
imatge. La meva autorització no fixa límit de temps, per això no rebré cap quantitat econòmica i la 
cessió dels meus drets d'imatge sobre les imatge audiovisuals preses, acceptant estar conforme 
amb el citat acord. Confirmo que soc major de 18 anys i entenc i estic d'acord amb l'anterior, per 
això sotasignat a Esparreguera a ...... de setembre de dos mil divuit. 

 

Data i signatura: 
 
 
 
 
 
 

Esparreguera a  ......... de setembre de 2020 
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Documentació que cal adjuntar: 

Fotografia recent 

Fotocòpia DNI (si en té) 

Fotocòpia de la targeta sanitària 

Fotocòpia del número de compte bancari on consti el nom del titular 

Declaració responsable 

Quotes: 

30€ mensuals, amb un total de 10 quotes de setembre a juny.  

Les baixes s’han de comunicar per correu electrònic a: comunicacio@lapassio.net i abans del dia 
5 de cada més. Si la baixa es comunica passada el dia 5 de cada mes, aquesta es farà efectiva a 
partir del mes següent de la recepció de la comunicació de baixa, encara que no s’hagi assistit a cap 
classe. 

Informació bàsica sobre protecció de dades: 

D'acord amb el que estableix l'article 7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'interessat concedeix el seu 
consentiment lliure i exprés al tractament de les seves dades personals, per part del responsable 
del tractament FUNDACIO PRIVADA LA PASSIO DESPARREGUERA.  

Sobre la base del dret d'informació establert en l'article 13 del mateix RPGD, se li facilita la següent 
informació: Responsable: FUNDACIO PRIVADA LA PASSIO D'ESPARREGUERA. Finalitat: cobrament 
de quotes pertinents. Legitimació de Consentiment inequívoc: als destinataris gestoria / assessoria 
i a altres responsables del tractament. Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres 
drets. 
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