
CONDICIONS DELS CURSOS
• Travinae SCCL. es reserva el dret a cancel·lar qualsevol grup que no reuneixi un mínim de 3 alumnes.

• El pagament es realitzarà a través de domiciliació bancaria. El cobrament de les quotes serà mensual i es realitzarà la 
primera setmana de cada mes. L’absentisme a classe no eximeix del pagament de la quota, tret que hi hagi una baixa 
expressa. Travinae SCCL. es reserva el dret a donar de baixa un alumne que no hagi abonat la quota.

•La matrícula serà abonada en el mateix moment de la inscripció, a través de transferència bancaria. Un cop rebuda, 
l’alumne quedarà inscrit automàticament. El preu de la matrícula inclou tot el material dels cursos. En cas de no reunir 
el mínim d’alumnes, la matrícula serà retornada un cop sigui lliurat el llibre de text.

• L’alumne pot donar-se de baixa en qualsevol moment. No obstant això, l’alumne estarà obligat a pagar el mes vigent. 
Travinae SCCL. podrà donar de baixa qualsevol alumne que faci un mal ús de l’espai i /o tingui una conducta inapropia-
da. 

• Travinae SCCL. es reserva el dret a anul·lar classes per causes de força major.

• L’alumne de classes privades tindrà dret a recuperar-les quan s’hagin anul·lat. L’alumne haurà d’avisar amb 24 hores 
d’antelació, caps de setmana no inclosos.

 • Tots els avisos seran proporcionats via correu electrònic.

PROTECCIÓ DE DADES: 
1. Qui és el responsable del tractament de les meves dades personals?
Nom: Travinae SCCL.
NIF: F67264051
Adreça postal: C/ Santa Eulàlia 232, 7è 1a. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Correu electrònic: info@travinae.com

2. Què fem amb les dades que ens facilitis?
Tractem les dades estrictament necessàries per a dur a terme els cursos.

3. D’on obtenim les teves dades?
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

4. Quant de temps conservem les teves dades?
En contractar el nostre servei es mantenen durant el termini mínim de sis anys, de conformitat amb la normativa vigent.

5. A qui comuniquem les teves dades?
No comunicarem les teves dades personals sense el teu consentiment explícit, llevat que hi hagi un requeriment legal.

6. Quins són els meus drets?
Prèvia presentació del seu document nacional d’identitat o passaport, els titulars de les dades personals podran exercir 

així com dret a retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l’Autoritat de control.

ACCEPTO I ENTENC LES CONDICIONS AQUÍ EXPOSADES.

NOM:
NIF:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
SIGNATURA:
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