FULL D’INSCRIPCIÓ AULA MUSICAL DE PALAMÓS
CURS 2018-19
COGNOMS
NOM

DATA NAIXEMENT

ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL

Correu electrònic
TELÈFON 1

TELÈFON 2

Nom pare

Nom mare

ESCOLA

Curs escolar

Pot sortir sol?

Sensibilització

Llenguatge M.

Instrument:

CORAL(dimarts
migdia)

Conjunt de COMBO

Taller nadons

(2n trimestre)

Alguna necessitat de
l’alumne/a que cal
comunicar al professorat:

HORARIS: les classes són dilluns, dimarts i dimecres tarda. Migdies: de dilluns a divendres entre les
12h i les 15h. Combo: dijous tarda. Per poder realitzar els horaris intentarem respondre a les vostres
necessitats, sense assegurar que això sigui possible:
Dia de la setmana que és totalment impossible assistir a classes:_________________________________________
Dies de la setmana preferibles: ______________________________________________________________________________
Hores del tot impossibles per assistir a classes: _____________________________________________________

Banc o Caixa: ..................................................................Titular del compte.................................................................

Autoritzo que es carreguin al compte indicat els rebuts que periòdicament presentarà l’Aula Musical de Palamós La
vila, fins nova ordre.
Estic assabentat de que, en cas de produir-se un rebut retornat es carregarà l’import de 5€ per despeses bancàries.
Autoritzo que es realitzi aquesta activitat en les instal·lacions de l’Escola La Vila segons l’horari determinat.
Autoritzo que en cas d’urgència i en no localitzar als pares/tutors legals, l’alumne/a sigui traslladat al centre
d’assistència mèdica i en cas necessari, que el metge pugui prendre les decisions d’urgència que cregui convenients.
Estic assabentat de que la manca d’assistència a les classes NO implica l’exempció del pagament de la quota. Únicament per motiu mèdic degudament acreditat per un facultatiu que exposi l’impediment de la realització de l’activitat, serà
causa de l’exempció del pagament.
Autoritzo poder publicar fotos i vídeos de les diferents activitats musicals, atès que el dret de la pròpia imatge està
reconegut en l’article 18.1 de la CE i regulat per la LO 1/1982 de 5 maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge.
NOM............................................................................... D.N.I........................................................... Firma:
(Segueix darrera)

CONSENTIMENT INFORMAT
REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

Identificació del Responsable. Li informem que les dades personals que Vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades
personals denominat CLIENTS el responsable dels quals és ASSOCIACIÓ AULA MUSICAL DE PALAMÓS LA VILA amb CIF G55210926
i amb domicili en C/ FOMENT Nº 18, 17230-PALAMÓS, GIRONA (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el
número 639538049 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia aulamusical.lavila@gmail.com.
Delegat de Protecció de Dades. El nostre Delegat de Protecció de dades és: LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL amb CIF B55261804.
També pot contactar telefònicament en el número 625459540. Així mateix, pot escriure un mail a info@lopdmontoliu.es.
Finalitat. En ASSOCIACIÓ AULA MUSICAL DE PALAMÓS LA VILA tractem la informació de les persones interessades (menors, tutors,
etc.) amb la següent finalitat: Les dades seran recaptades amb la finalitat de l'associació necessària per a la gestió de l'activitat tant
administrativa com a comercial. Com enviar-los publicitat de les nostres activitats i recaptar dades d'imatge i veu per incorporar-les a través
de la nostra web oficial o xarxa social propietat del responsable.
Termini de Conservació. Una vegada finalitzada la relació contractual, o prestació de servei el termini de conservació de les dades serà
de 5 anys per donar compliment a obligacions legals, fiscals i mercantils.
Decisions automatitzades i elaboració de perfils. Li informem que no existeixen decisions automatitzades incloent l'elaboració de perfils.
Base Jurídica del Tractament. Quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del
tractament o per un tercer, s'explicitaran quins són tals interessos. Es considera una bona pràctica incloure un resum de la ponderació de la
seva legitimitat enfront dels interessos i els drets i llibertats fonamentals de l'interessat, quan això contribueixi al principi de transparència.
Quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, és a dir, una obligació
derivada del dret de la Unió o de l'ordenament jurídic intern, haurà de fer-se constar, sense ambigüitat, quin és la norma, amb rang de Llei,
que imposa l'obligació. Quan la legitimació per a la finalitat principal no trobi acomodament en cap de les bases jurídiques anteriors, haurà
de sol·licitar-se el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals. Quan el tractament sigui necessari per a la
satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, s'explicitaran quins són tals interessos. Es
considera una bona pràctica incloure un resum de la ponderació de la seva legitimitat enfront dels interessos i els drets i llibertats
fonamentals de l'interessat, quan això contribueixi al principi de transparència. Finalment, entre les possibilitats de legitimació per al
tractament, el RGPD també inclou la “protecció d'interessos vitals” de l'interessat o d'una altra persona.
Destinataris de cessions. Es preveuen destinataris a encarregats del tractament, sempre complint amb l'estricta confidencialitat.
Demostrat a través d'un contracte de Responsable del Tractament I Encarregat del tractament.
Transferències Internacionals. En principi no es destinen dades internacionals.
Drets. Drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i a no ser objecte de
decisions automatitzades, indicant com a Assumpte: “Drets Llei Protecció de Dades”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones
interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau,
sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En
determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els
conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran
oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Consentiment. A PALAMOS dia ………………….
En/Na .............................................................................................amb DNI / NIE ...................................dono el meu consentiment exprés
d'acord amb l'exposat en el present document.

