FULL D’INSCRIPCIÓ
Kids&Us Horta-Guinardó
Dades personals alumne/a
Nom i cognoms:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Data de naixement:
Al·lèrgies: No

Sí – Quina?

Té necessitats especials?No

Disposem d’informació sobre al·lèrgens
Sí – Quina?

Dades acadèmiques
Curs escolar que realitzarà al setembre:
Familiars
Nom:

Nom:

Mòbil:

Mòbil:

E-mail:

E-mail:

Com ens heu conegut
- Recomanació
Familiar
Amics
Pares escola
Altres:
…………......................
- Flyers / Catàlegs de publicitat:
Bústia casa
Escola
Llar d’infants
Altres:
…………......................
- Internet
Facebook
Google Web Kids&Us
Altres: ……............................
- Mitjans de comunicació tradicionals:
Televisió
Diari
Revistes
- Accions Kids&Us:
Conta contes
- Barri

Fires

Altres: …………............................

CONDICIONS DEL CONTRACTE D'ENSENYAMENT
a) La persona jurídica responsable del centre Kids&Us Horta - Guinardó és la societat Gup
Mapucana & Associats S.L. amb CIF B-65566283 i domicili al C/ Cartellà, nº 101, C.P. 08031
Barcelona.
b) A la signatura de la present FULL D'INSCRIPCIÓ, se li fa lliurament al client del nostre
CATÀLEG de cursos Kids&Us on es detallen els continguts dels diversos cursos contractats i
les característiques de l'ensenyament Kids&Us.
c) Abans de la matriculació, Kids&Us Horta - Guinardó ha informat a cada alumne sobre les
condicions del curs en què s'inscriu: durada, hores i preus.
d) El material de curs consistirà en accés a diferents aplicacions, Sticker Book, Workbook i un
Booklet (Cursos Kids). L’accés a les aplicacions mòbils està subjecte a la continuïtat del servei,
si es prescindeix d’aquest, no es tindrà accés a les aplicacions.
e) El nombre màxim d'alumnes per a aquest curs serà de 8 infants en els nivells de Kids i T&T.
Kids&Us Horta Guinardó es compromet a mantenir un grup en el qual el nombre d'alumnes
matriculats sigui de 5 estudiants com a mínim. En el cas que el nombre d'alumnes sigui inferior
a 5, Kids&Us Horta Guinardó es reserva el dret de cancel·lar el grup.
f)

Els professors tindran la titulació acadèmica o qualificació professional adequada per impartir
els cursos.

g) Condicions de pagament: L'import del curs s'abonarà de forma mensual a principi dels mesos.


El pagament d'una mensualitat no representa de cap manera el pagament de les hores
lectives d'aquest mes, sinó el preu total del curs acadèmic dividit mensualment.



L'import del material es farà efectiu durant el mes de setembre.



En el cas de devolució de rebut bancari de les quotes trimestrals, de l’import de
matrícula o del material, el client haurà d'abonar 5€ de les despeses derivades de la
devolució.

h) Kids&Us Horta - Guinardó garanteix realitzar les 32 sessions obligatòries en els grups de Kids i
les 67 sessions obligatòries en els grups de Tweens&Teens, incloses en el preu anual
corresponent a cada curs. En cas que les vacances i els festius anuals impedeixin realitzar
aquestes 32 sessions dins del calendari acadèmic, el centre garanteix proposar una data per
recuperar les sessions i assegurar que es facin les sessions obligatòries.
i)

La baixa per petició pròpia de l'alumne, un cop començat el curs, s'ha de comunicar a la
direcció del centre Kids&Us, amb una antelació mínima de cinc dies abans de finalitzar el mes.
En cas contrari, es tramitarà el pagament del mes següent fins i tot amb la inassistència de
l'alumne. En els casos de petició pròpia, la quota corresponent a la matrícula i la quota
corresponent al material no es retornarà, excepte en els supòsits d'incompliment per part de
l'empresa.

j)

Kids&Us Horta Guinardó permet recuperar classes exclusivament per causes mèdiques
justificades. En cap altre cas es podran recuperar sessions.

k) Kids&Us Horta Guinardó prepara els alumnes per realitzar exàmens que proporcionen
diplomes internacionalment reconeguts. Els diplomes o certificats que pugui emetre Kids&Us
NO tenen naturalesa oficial.

ANNEX PROTECCIÓ DE DADES FULL INSCRIPCIÓ
Clàusules de protecció de dades
Per garantir que els nostres professors apliquen el mètode correctament i que el nivell
d'aprenentatge dels alumnes és l'adequat, algunes de les classes seran gravades. Per tant, en fer
la inscripció, autoritzeu l'enregistrament de les classes en què aparegui el vostre fill/a per tal
d'auditar la qualitat de l'ensenyament del mètode Kids&Us. Aquestes imatges s'utilitzaran només
per a la realització de les corresponents auditories internes. Així mateix, Kids&Us English SL
realitzarà enquestes i estudis per assegurar la qualitat en el servei.
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016 així com la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de dades i seguint les Recomanacions i
Instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), us informem que el
responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l'empresa GRUP MAPUCANA &
ASSOCIATS, S.L. Les dades recollides, així com les que es puguin generar durant la relació
acadèmica (inclòs l'expedient acadèmic), seran comunicades a l’empresa KIDS&US ENGLISH,
S.L. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció, així com d'oferir els
productes i els serveis de KIDS&US. La base que permet el tractament de les dades és el seu
consentiment, així com l'execució de la relació contractual, que comporta el tractament de les
seves dades, per, entre d'altres: gestionar la seva inscripció; i desenvolupar l'activitat de KIDS&US
(que inclou l'enviament d'enquestes de satisfacció durant i després de la relació contractual). Les
dades es conservaran com a màxim 5 anys en finalitzar la relació contractual o la finalitat per a la
qual es van recollir o tractar les dades. En qualsevol moment teniu dret d’accés, de rectificació i de
cancel·lació de les dades proporcionades així com de sol·licitar-ne la portabilitat. També teniu dret
a sol·licitar que se’n limiti el tractament i a oposar-vos-hi. A més, les dades es podran comunicar
dins la xarxa de franquiciats adherits a KIDS&US ENGLISH, S.L., i empreses col·laboradores i
proveïdors de serveis de KIDS&US ENGLISH, S.L. i dels franquiciats. Qualsevol transferència
internacional de dades es farà prèvia comprovació que hi ha garanties adequades sobre la
protecció que les dades rebran al seu destí. Si desitgeu informació addicional i detallada sobre la
Protecció de dades, podeu sol·licitar-la per correu electrònic info@kidsandus.com i a
horta@kidsandus.es, demanar-ne una còpia escrita a qualsevol dels nostres centres o per correu
postal a l’adreça C/ C/ Cartellà, nº 101, C.P. 08031, Barcelona.
Autoritzo de manera expressa al centre educatiu i a Kids&Us English S.L. a enviar de manera
puntual publicitat, informació, activitats i publicacions sobre els productes i els serveis relacionats
amb KIDS&US, així com a realitzar comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània
com WhatsApp amb la finalitat d'agilitzar la gestió dels serveis contractats, i les comunicacions
entre l'escola i vostès. Si no ho autoritzeu, marqueu la següent casella:

KIDS&US i la seva xarxa de franquiciats publiquen informació sobre les seves activitats, serveis i
productes en diferents mitjans (incloent una revista trimestral, una memòria anual, la Programació
General Anual, webs de l'empresa i xarxes socials). En les esmentades publicacions freqüentment
s'insereixen fotografies i/o vídeos que recullen les activitats vinculades al centre, tant lectives com
esportives, etc. És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin de manera
accessòria les imatges d'alumnes del centre, clarament identificables.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si
no indiqueu el contrari, s'entén que doneu el consentiment perquè les esmentades imatges siguin
transferides dins la xarxa de franquiciats KIDS&US per a la posterior publicació, incloent la cessió
a mitjans de comunicació externs (incloses xarxes socials, etc.).

Signat a _________________________________, ____ de/d’ ___________ de _________

