PROCEDIMENT DE PAGAMENT ÙNIC
Curs 2021 – 2022
1r TÈCNIC SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL
Opció pagament A – Pagament únic

PREMATRÍCULA

PAGAMENT ÚNIC

(reserva plaça)

Descompte 8 %

200,00 €

2.955,00 €

NOM DE L’ ALUMNE/A:

A. PROCEDIMENT DE PAGAMENT – Pagament únic
Aquesta forma de pagament comporta un 8% de descompte, per la qual cosa en el
moment de fer la matrícula s'ha d'abonar a Secretaria (amb targeta o efectiu) un total de
2.955,00 €.
Aquesta forma de pagament no té dret a reemborsament, excepte en el cas de presentar
la sol·licitud de baixa degudament emplenada a Secretaria abans del 15 d'octubre de
2021, i en aquest cas es retornarà un import fix de 1.775,00 €.

SEGELL, DATA D'ENTRADA I SIGNATURA DEL CENTRE

DATA:

SIGNATURA del sol·licitant

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (*RGPD), l'informem que les dades de caràcter

personal que figuren en la present comunicació són tractats per SALUS COOP.V i pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, etc.,

així com per a donar-se de baixa si no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, dirigint-se per escrit a la següent adreça: Carrer

del Pintor Vergara, 3, 12004 Castelló de la Plana, o a l'email: protecciondedatos@coopsalus.com

(Aquest document serveix de rebut dels imports abonats) EXEMPLAR PER A L'ALUMNAT
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