
TALLERS D’ESTIU 2015    

    

 

A QUIN TALLER ET VOLS INSCRIURE? ____________________________________________________ 

 

Nom i Cognoms: ___________________________________________________________________ 

 

Data de naixement: ________________________________________________________________ 

 

Carrer: ___________________________________________________________________________ 

 

CP: ___________________     Ciutat: ___________________________________________________ 

 

Tel: ________________________   Tel: _______________________  Tel: ______________________ 

 

Correu electrònic: __________________________________________________________________ 

 

Nom i cognoms pare: _______________________________________________________________ 

 

Nom i cognoms mare: _______________________________________________________________ 

 

Mataró a  _____________________ De ___________________________________ De 2015 

 

Pare/mare/tutor__________________________________     Signatura 

 

amb DNI.:_____________________ 

 

 
DRETS D’IMATGE 
L’Aula de Música Masafrets disposa d’un espai web i facebook, on informa i fa difusió de les activitats de l’escola, on 
s’hi poden publicar imatges de concerts o activitats realitzades on apareixen els alumnes. 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 
de maig, sobre el dret a l’honor a la intimitat personal, individual i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest 

centre demana l’autorització als tutors legals, per a poder publicar fotografies on apareguin els seus fills. 
 
Pare/mare/tutor__________________________________     Signatura 

 

amb DNI.:_____________________ 

 

      

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que 

les seves dades personals i els del seu fill/a seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d'AULA 

DE MUSICA MASAFRETS SCCL, amb la finalitat de poder atendre les necessitats i obligacions pròpies de l'escola de 

música. Així mateix, l'informem que per la signatura d'aquest document, dóna el seu exprés consentiment per al 

tractament de les seves dades i els del seu fill/a conforme l'establert anteriorment.  

Mentre no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades i els del seu fill/a no han estat modificats i que 

es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la 

relació entre ambdues parts.  

Pot exercir els seus drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: ARNAU PALAU 3, 

08303 MATARÓ, BARCELONA. 

 

Pare/mare/tutor__________________________________     Signatura 

 

amb DNI.:_____________________ 

 

 

Heu de signar el primer i tercer apartats i el segon si hi esteu d’acord 

 


