CONFIRMACIÓ DE PLAÇA. CURS 2020-21
Dades personals
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Estudis i curs dels quals et matricularàs el curs 2020-21
Període de reserva
Curs complet: del 27 de setembre de 2020 al 26 de juny de 2021.
Altres (especificau-ho): De:
a:
Tipus d’habitació
Habitació individual amb desdejuni (540,00€/mes).
Habitació individual cinc dies amb desdejuni (400,00€/mes). Només empadronats a Mallorca.
Opcions de neteja
Aportació i canvi una vegada a la setmana de llençols i tovalloles (26,90€/mes).
De dilluns a dissabte amb un canvi de llençols i tres de tovalloles a la setmana (100,00€/mes).
De dilluns a divendres amb un canvi de llençols i tres de tovalloles a la setmana, habitació cinc dies (83,00€/mes).
Opcions de menjador
Mitja pensió. Dinar set dies a la setmana (162,00€/mes).
Mitja pensió. Dinar cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres (116,00€/mes).
Mitja pensió. Sopar set dies a la setmana (162,00€/mes).
Mitja pensió. Sopar cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres (116,00€/mes).
Pensió completa. Dinar i sopar set dies a la setmana (279,00€/mes).
Pensió completa. Dinar i sopar cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres (199,00€/mes).
Em compromet a complir les normes de caràcter econòmic i de funcionament intern d’aquesta residència disponibles
a <www.residenciauib.es>.
Els admesos tenen un termini d’una setmana per enviar la documentació i ingressar en concepte de fiança la quantitat
de 300,00€ al següent compte: CAIXA BANK ES56 2100 5897 1202 0000 4378
Data i signatura,

Per els menors d’edat cal la signatura dels seus tutors legals.

Domiciliació bancària:
Titular del compte: _______________________________________________________________________________
IBAN: __________________________________________________________________________________________
Autoritzo a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears a carregar al compte indicat els rebuts que presenti.
………………, ……... d ...............……… de ………
Signatura del titular,

CLÀUSULA CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
Informació ampliada
Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS
DIRECCIÓ: Ctra. De Valldemossa km 7.5, 07122 Palma de Mallorca
TELÈFON: 971172600
CORREU ELECTRÒNIC: residencia@fueib.org
CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Joan Femenias Sastre
CORREU ELECTRÒNIC DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpo@fueib.org

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?
A la FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS tractarem les teves dades personals amb les següents finalitats:
-

Realitzar els tràmits necessaris per formalitzar la plaça i la gestió del cobrament de les mensualitats.

Altres finalitats que requereixen consentiment exprés:

SI

□

NO

□

Tractament de dades de salut

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
El tractament està legitimat en el consentiment de l'interessat. En el cas que no sigui atorgat impossibilitarà l'estudi i valoració de la seva
sol·licitud. Per poder realitzar aquests tractaments, li demanem el consentiment exprés signant aquest document. També en el seu cas la
formalització d'un contracte.

Durant quant de temps mantindrem les dades personals?
Les dades personals es mantindran mentre duri la prestació del servei. Un cop finalitzat, les dades es mantindran mentre no prescrigui la
possibilitat d'iniciar una reclamació judicial. Així mateix les dades personals seran mantingudes per rebre informació sobre els serveis que
ofereix la Fundació Universitat-Empresa IB.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Encarregats de tractament, bancs, Agència Estatal de l’Administració Tributaria

DRET D’IMATGE I SO:

SI

□

NO

□

Web del responsable del tractament www.residenciauib.es

Cartells o fulletons
Les següents xarxes socials, al ser nord-americanes, poden transferir dades als Estats Units pel que li recomanem conèixer la seva política de
privacitat:

SI

□

NO

□

Twitter: http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php

SI

□

NO

□

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

SI

□

NO

□

YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

Les dades no seran comunicades a cap destinatari, excepte disposició legal.
En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES
ILLES BALEARS, només es realitzaran a entitats sota l'habilitació de l'acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https:
//www.privacyshield .gov / welcome).

Quins són els teus drets en relació amb el tractament de dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre l'existència d'un tractament de les seves dades, a accedir a les seves dades personals,
sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin
necessàries per als fins per les quals van ser recollides o l'interessat retiri el consentiment atorgat.
En determinats supòsits l'interessat pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només els conservarem
d'acord amb la normativa vigent.
En determinats supòsits pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurades en un format estructurat, d'ús comú o
lectura mecànica a vostè o el nou responsable de tractament que designi.
Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que l'ha atorga t.
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS disposa de formularis per a l'exercici de drets que poden ser sol·licitats a
recepció o utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. Aquests formularis hauran d'anar signats
electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s'actua per mitjà de representant de la mateixa manera haurà d'ana r
acompanyat de còpia del seu DNI o amb signatura electrònica.
Els formularis s'han de presentar presencialment a la recepció de la Residència o remesos per correu postal o electrònic a les adreces que
apareixen a l'apartat "Responsable".
Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que consideri que no s'ha a tès
convenientment l'exercici dels seus drets.
El termini màxim per resoldre és el d'un mes a comptar de la recepció de la seva sol·licitud.
En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm ens ho comuniqui degudament per escrit amb la finalitat de mantenir
les seves dades actualitzades.
Sr./Sra.___________________________________________ amb DNI _____________________
A Palma de Mallorca, a _____ de __________ 20___.

Firmat:

En el cas que en el moment de realitzar la confirmació de plaça, l'alumne sigui menor d'edat, han de signar el present document, el
pare, mare, o tutor / a de l'alumne:

Sr./Sra___________________________________ amb DNI ______________________
Pares/representants legals del potencial ALUMNE/A: _____________________________________

Firmat:

