DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ
Escola Municipal de Música Conrad Saló – Curs 2019 / 2020

Dades personals de l’alumne
Nom i cognoms:
D.N.I.:

Data de naixement: ___ / ___ / ______

Escola o institut (en cas d’estar escolaritzat):
Observacions (necessitats educatives especials o altres observacions que s'hagin de tenir en compte):

Mòbil:
Correu electrònic:

(majors de 18 anys)
(majors de 12 anys)

Adreça:
Codi postal:

Població:

Dades familiars (tutors 1 i 2)
Nom i cognoms del tutor/a 1:
D.N.I.:

Telèfon:

Correu electrònic:

Nom i cognoms del tutor/a 2:
D.N.I.:

Telèfon:

Correu electrònic:
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CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA ESCOLAR DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE
(veure document Normativa Escolar a www.escolaconradsalo.cat)

Nom i cognoms alumne/a (majors d’edat) o tutor/a: _________________________________
D.N.I.: __________________
A La Bisbal d’Empordà, ______ de ___________________ de 201__
Signatura del representant legal de l’alumne/a

Ordre de domiciliació bancària
L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà gira, al número de compte corrent que vostè ens faciliti,
l’import de les quotes corresponents al curs al qual s’ha matriculat. Per poder-ho fer, en virtut
de la llei 16/09 de Serveis de pagament, ens cal la seva autorització expressa.
IBAN:

ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Entitat bancària: __________________ Codi Swift del banc deutor: _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _
Titular del CC: _______________________________
DNI del titular del compte_______________________

Dades acadèmiques

SIGNATURA _____________________

(Consultar packs d’assignatures i preus al 647.833.753 o a info@escolaconradsalo.cat)

PROGRAMA: _____________________________________________________________
ASSIGNATURES:
-

Llenguatge musical: _________________________________________________
(especifiqueu durada de la classe d’instrument)

-

1r Instrument (30’, 45’ o 60’): __________________________________
2n Instrument (30’, 45’ o 60’): __________________________________
3r Instrument (30’, 45’ o 60’): ___________________________________

-

1r Conjunt instrumental (75’): _________________________________
2n Conjunt instrumental (75’): _________________________________
3r Conjunt instrumental (gratuït – 75’): _________________________________

-

Optativa (només Grau Avançat – 60’): __________________________________

-

Lloguer d’instrument (SÍ o NO): _______________________________________

QUOTA D’INSCRIPCIÓ: 50 € (1 quota)

QUOTA LLOGUER INSTR. (10 quotes): 14,40 € / mes

QUOTA MENSUAL (10 quotes) (a omplir pel centre): _____________________________ € / mes
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TRACTAMENT DE DADES I DRETS D’IMATGE
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre
(LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), l’informem que les dades personals
aportades en aquest formulari seran tractades per L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
(RESPONSABLE) i GIRONA ARTELIER SCCL (ENCARREGAT) amb la finalitat de dur a terme les gestions
administratives necessàries per la seva inscripció a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ de La
Bisbal d’Empordà.
Els destinataris de la informació que ens estan proporcionant són el personal docent i administratiu del
centre, autoritzats degudament per la direcció de l’escola, i estan subjectes al deure i obligació de secret
professional. Es cediran les dades a les administracions públiques de l’àmbit de l’ensenyament i
l’educació, quan sigui necessari segons legislació vigent. Les seves dades es tractaran d’acord amb la
normativa vigent, sense que puguin utilitzar-se per a finalitats diferents de les aquí autoritzades.
____ Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment per enviar-li informació comercial periòdica
sobre els nostres productes i/o serveis.
____ Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment per enviar-li periòdicament la nostra
Newsletter, LA REVISTA DE LA CONRAD SALÓ, on ens fem ressò de les activitats passades i/o futures més
destacades de l’entorn de l’EMMUCS.
____ Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment perquè, si el personal docent ho creu oportú,
s’inclogui el seu número de telèfon en un grup de Whatsapp per facilitar la comunicació entre professorat
i famílies de l’alumnat. Número de telèfon que facilita per a tal fi: _______________________________
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals
(Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre
(LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD) i el dret a la pròpia imatge (Llei
Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ els sol·licita
autorització per fer i publicar fotografies on apareguin alumnes i que puguin ser identificables amb la
finalitat de promocionar i donar visibilitat als nostres esdeveniments a les xarxes socials, al web de l’escola
i a La Revista de la Conrad Saló.
____ Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment per publicar imatges dels alumnes segons les
finalitats mencionades a l’apartat anterior.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la relació de l’alumne amb el centre. No es comunicaran a
tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense
el seu consentiment previ. Un cop finalitzada la relació de l’alumne amb el centre, aquestes dades es
guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent o es
suprimiran amb les mesures de seguretat pertinents.
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i
la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ amb
domicili a C/ DE L’ESTACIÓ, 2-10, 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ o enviant un correu electrònic a
info@escolaconradsalo.cat, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret,
indicant el tipus de dret que vol exercir. Té dret igualment a retirar el consentiment prestat en qualsevol
moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat prèviament. També
té dret a presentar una reclamació si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la
normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).
Amb la signatura del present document, el sotasignat (o representant legal) es considera informat i atorga
el seu consentiment per al tractament esmentat.
Nom i cognoms:
DNI:
Representant legal de:
DNI:

Data:
Signatura:
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