Full de matrícula La UOM a Menorca (tallers TIC)
Any acadèmic 2019-20
Dades personals:
Cognoms i nom:
Data de naixement:
DNI núm.:
Adreça:
CP:
Telèfon mòbil:

Edat:
Home
Correu electrònic:

Dona

Municipi:
Telèfon particular:

Altres dades d’interès:
Patiu algun tipus de discapacitat o minusvalidesa:
SÍ
Visual
Grau:
Auditiva
Grau:
Limitacions importants de mobilitat
Professió (que ha realitzat o està realitzant):
Doctor
Batxiller
Estudis:
Llicenciatura
Formació professional
Diplomatura
Graduat escolar

NO

Grau:
Certificat d’estudis primaris
Certificat d’escolaritat
Altres

1.

Iniciació a les TIC (8 h)

Seu universitària de Menorca
(Alaior), 26 i 31 de març, 2 i 7 d’abril

2.

Aprenentatge i identitat en xarxa (8 h)

Seu universitària de Menorca
(Alaior), 21, 23, 28 i 30 d’abril

Autoritzo a la UIB a enviar-me informació, mitjançant correu electrònic o correu postal, de tots els cursos i
activitats que s'organitzin des de la UOM
Sí
No

Maó,

d

de

Firma,
Serveis administratius del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Maó

En compliment del que disposa el 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, us
informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament
habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb
l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició,
supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a:
Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5,
07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a
utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.
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IMPORT DE LA MATRÍCULA
Alumnes matriculats al curs de La UOM a Menorca
Iniciació a les TIC (8 h)

25€

Aprenentatge i identitat en xarxa (8 h)

25€

Alumnes no matriculats al curs de La UOM a Menorca
Iniciació a les TIC (8 h)

30€

Aprenentatge i identitat en xarxa (8 h)

30€

Taxa d’assegurança escolar

6€

COM HEU DE FER LA MATRÍCULA:
1)
2)
3)
4)

Emplenar el full de matrícula amb les dades que se demana
Emplenar el full de consentiment de cessió dels drets d’imatge
Dur una fotocòpia del vostre DNI
En el pagament s’indicarà: UOM Maó + “nom i llinatges de l’alumne” (demanar còpia
de l’ingrés)
5) El pagament es pot realitzar emprant alguna d’aquestes tres opcions:
-Ingrés directament a La Caixa, al número de compte ES25 2100 8634 2802 0002
6285
-Ingrés directament a Bankia, al número de compte ES24 2038 3471 286400001781
-Pagar a través de targeta de crèdit o dèbit als serveis administratius de la Seu
universitària de Menorca (Alaior).
6) Anar amb tota aquesta documentació al Servei d’educació de l’Ajuntament de Maó
(Plaça Constitució, 12-13, Principal de Guàrdia) de 8 a 14 hores.
NOTA IMPORTANT:
El nombre de places disponibles als tallers de la UOM a la seu d’Alaior és limitat. Per
aquest motiu, s’adjudicaran les places per rigorós ordre de matriculació als serveis
administratius del Servei d’educació de l’Ajuntament de Maó.

En compliment del que disposa el 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, us
informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament
habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb
l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició,
supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a:
Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5,
07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a
utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.
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