ESCOLA DE MÚSICA HIPÒLIT MARTÍNEZ
CIM BENIMACLET
Adreça: C/ Músic Hipòlit Martínez nº 3. CP: 46020 .València.
Telèfon: 96 369 17 03
Correu electrònic: escola@cimbenimaclet.com

FULL DE MATRÍCULA PER ALUMNES DE NOU INGRÉS
Per cursar estudis és im prescindible ser Soci o Sòcia del CIM Benim aclet,
pare/m are , l’alum ne/a o fam iliar directe. La quota és pagarà durant els 12 m esos
de l’any.

DADES PERSONAL DEL SOCI/A
NOM DE/LA SOCI/A
COGNOMS
D.N.I.
PROFESSIÓ

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM DE L’ALUMNE/A
COGNOMS
D.N.I.
DATA DE NAIXIMENT
CORREU ELECTRÒNIC

I TELÈFON

ADREÇA – LOCALITAT –CODI POSTAL
Nº COMPTE BANCARI
OBSERVACIONS:
( , INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES I
D’ ALTRES )

DADES PERSONALS DEL PARE I LA MARE
NOM DEL PARE
PROFESSIÓ
TELÈFON
NOM DE LA MARE
PROFESSIÓ
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

DATA D’ENTREGA I SIGNATURA

Autorització per a la publicació d'imatges dels/les alumnes
matriculats al nostre centre
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge i la Llei 15 / 1999, de 13 de desembre, sobre
la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre se li
comunica que les seues dades estan incorporades a un fitxer titularitat de Centre Instructiu Musical, amb C.I.F. G46065363 i la finalitat del qual és el tractament dels mateixos a fi de dur a terme la gestió comptable i fiscal de
l'empresa, així com el seguiment del nostre alumnat.
Li comuniquem, que les seues dades serán cedides als organismes públics, si així ho demanen, per a gestionar
ajudes publiques.
Així mateix, es demana el consentiment per a la incerció de la seua imatge o la de la seua filla/fill en videos o fotos,
no sent cedida a tercers sense el seu consentiment.
SÍ DONE EL MEU CONSENTIMENT……….
NO DONE EL MEU CONSENTIMENT………
Se l’informa també que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada
de la fotocòpia del seu DNI a la direcció següent:
Carrer:
Baró de Sant Petrillo, 14-Baix
Població 46020- València

La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar d'autorització paterna / materna per publicar les fotos o videos
dels menors i per això sol·licitem el consentiment als pares ,mares, o tutors legals per poder publicar les imatges, en
les quals apareguen individualment o en grup, els xiqutets i xiquetes matriculats en aquest Centre, en les diferents
seqüències i activitats realitzades durant el Curs Acadèmic. Aquest material gràfic podrà ser publicat en la pàgina web
i en el butlletí informatiu de la Nostra Societat
En / Na ............................................................................................................................ amb DNI ................................
com a pare / mare o tutor del niño/a....................................................................................................................
perquè el Centre Instructiu Musical de Benimaclet PUGA UTILITZAR LES IMATGES DEL MEU FILL / A PRESES EN
QUALSEVOL ACTIVITAT DEL CENTRE I publicar-les.
Benimaclet, a ......... de ..................... de 2015.
Signatura

(Signatura del pare, mare o tutor / a legal)

C/ BARÓN DE SAN PETRILLO, 14. 46020 VALENCIA. / TLFO./FAX : 963.691.879 /
WWW.CIMBENIMACLET.COM /
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