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Nom  
Cognom 

     

 
DNI   
Data naixement 

     

 
Adreça  

     

  
CP 

     

 
Localitat  
Telèfon  
Correu electrònic  
 
DADES ACADÈMIQUES 
 
Nivell d’anglès (aproximat) 

     

 
Curs que es vol fer 

     

 
Horari 
 
FORMA DE PAGAMENT 
 

     

 
Mensual  Trimestral  Anual   
Efectiu  
Transferència bancària  
Domiciliació bancària  
 
Núm. Compte 
Iban  Entitat  Oficina Compte     

      
	  
*En el cas de un menor d’edat, a omplir per el pare, la mare or el/la tutor/a 
 
 
 
 
 
  

DADES PERSONALS* 
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1. Drets i obligacions 
 
1. Els alumnes i els seus pares o tutors tenen dret a expressar els seus 
suggeriments i queixes a la direcció de l'acadèmia The English Workshop 
Reus, d'ara endavant "acadèmia". Disposaran d'un llibre de reclamacions per 
a tal fi. 
2. Els alumnes i els seus pares o tutors es comprometen a respectar les 
normes de l'acadèmia, com ara els horaris, les dates de pagament, la relació 
de respecte i cooperació amb els seus companys i el professorat. 
L'incompliment de les normes atorga a la direcció el dret de baixa. 
3. L'acadèmia es reserva el dret d'admissió dels seus clients. 
4. La no assistència a classe no donarà dret a reemborsament ni a 
recuperacions en altres classes. 
5. Les classes s'anul·laran i no seran recuperades en els festius nacionals, 
autonòmics i ponts oficials. 
6. Els professors es comprometen a ajudar als alumnes a assolir l'èxit 
acadèmic. No obstant, serà responsabilitat de l'alumne assolir tal èxit. 
7.L'acadèmia pertany al sector d'educació no reglada, i per tant no pot lliurar 
cap certificat oficial. 
8. L'acadèmia no es responsabilitza de la custòdia o pèrdua dels objectes 
personals dels alumnes. 
9. Hi haurà un mínim de 3 alumnes i un màxim de 10 alumnes per curs. 
10. L'acadèmia es reserva el dret de cancel·lar un curs amb la corresponent 
devolució de totes les despeses efectuades pel client en cas de no arribar al 
nombre mínim d'alumnes, que serà de 3. 
11. L'acadèmia recopilarà i guardarà les dades personals dels seus clients 
sempre d'acord amb la Llei de Protecció de Dades. 
12. Per distribuir públicament qualsevol imatge o so recollit de les classes es 
necessitarà el permís exprés dels clients. 
 
2. Pagaments 
 
1. Les quotes es paguen en els primers 5 dies del mes corresponent. 
2. Els pagaments es poden efectuar mitjançant transferència bancària o en 
metàl·lic. 
3. Els pagaments es poden efectuar de manera mensual, trimestral o anual. 
4. La matrícula és de pagament, per sufragar despeses de la gestió de 
l'expedient. 
5. Alguns cursos poden requerir l'adquisició de material didàctic, per 
exemple llibres de text o dossiers. Aquestes despeses aniran a càrrec del 
client.  
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LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
A fi a donar compliment al 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, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per 
l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), S'INFORMA: 
 
• Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són 
incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable i únic destinatari és 
THE ENGLISH WORKSHOP REUS. 
• Només seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per prestar 
adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de 
contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec 
designades per aquests. 
• Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, 
amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedits 
o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ 
consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos 
en què sigui imprescindible per a la correcta prestació del servei. 
• Un cop finalitzada la relació entre l'empresa i el client les dades seran 
arxivats i conservats, durant un període temps mínim de 10 anys, després de 
la qual cosa seguirà arxivat o, si no seran retornats íntegrament al client o 
autoritzat legal. 
• Les dades que faciliti seran incloses en el Tractament denominat Clients de 
THE ENGLISH WORKSHOP REUS, amb la finalitat de gestió del servei 
contractat, emissió de factures, contacte ..., totes les gestions relacionades 
amb els clients i manifest el meu consentiment. També se m'ha informat de 
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
indicant-ho per escrit a THE ENGLISH WORKSHOP REUS amb domicili a 
CARRER DE SANTA TERESA 14, 43201 REUS. 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
A Reus, a _______ de _________________________________de 20 
 


