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INSCRIPCIÓ ESCOLA D´ESTIU 2016 
PER FAVOR, EMPLENE L'IMPRÉS AMB MAJÚSCULES 

 
Alumne/a: ……………………………………………………………………………………………………… D.N.I ……………………………… 
  Primer Cognom     Segón Cognom       Nom 
 

Va nàixer el dia ……… de …………………….. de ………………… a …………………………….Província ……………………… 
 
Nom i Cognoms del Pare o Mare……………………………………………………………………………………D.N.I……………………………. 
 
Domicili ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Població ………………………………… C.P. ………………….. Província …………………………………………………………………. 
 
Telèfons de contacte: Mòbil …………………………………………….. Fix …………………………………………………………….. 
 
E-mail de contacte: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Assignatura: ……………………………….………………………… 
 
Dades bancàries perquè sóc nou en aquesta Escola de Música. 
 

CODI COMPTE BANCARI 
IBAN ENTITAT SUCURSAL DC NÚMERO DE COMPTE 
                        

 
Nom i cognoms del titular del compte:  
 
……………………………………………………………………….………………………………………………DNI núm. ………………………………… 
 

Alacant, a …….. de ……………………….. de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

          Signat: 
INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, la Protecció de Dades de Caràcter Personal, L'Escola de Música L´HARMONIA D´ALACANT 
informa que les dades aportades en la sol·licitud de matrícula, incloses les dades dels representants dels alumnes –Pares o tutors legals així com els que es generen o 
proporcionen en el futur i siguen necessaris per a l'educació musical dels alumnes, seran objecte de tractament en el nostre fitxer amb la finalitat de portar a terme 
l'exercici de la nostra funció docent, administrativa, educativa i orientativa. L'informem de l'obligatòria cessió de les seues dades, en virtut de la normativa 
d'ensenyança, a organismes públics o privats col·laboradors, estatals o autonòmics, amb la finalitat de gestió de l'assegurança escolar, admissió, inspecció, educació i 
tramitació de títols acadèmics. Així mateix , solicitem al titular de les dades o els seus representants el seu consentiment exprés i inequívoc per a: la cessió de les 
seues dades a l'entitat bancària corresponent. La cessió de les seues dades que tinguen relació amb la formació, prestació acadèmica portades acabe per l'ESCOLA DE 
MÚSICA. Així com la comunicació de les seues dades, inclosos proves i informes resultans a organismes estatals i autonòmics per a sol·licituds d'ajudes i subvencions. El 
tractament de la imatge de l'alumne/a per a ser utilitzats en publicacions del centre o fullets d'aquesta índole i sempre amb una finalitat educativa i que tinga relació 
amb la prestació acadèmica i prestacions de serveis dutes a terme pel centre. Si vosté s'oposa algun dels tractaments abans indicats faça-ho saber a la dirección de 
l'Escola. El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a l'entitat qualsevol modificació que es produïsca en les dades aportades. Els titulars de les dades 
podran exercitar en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit davant del responsable del fitxer ESCOLA DE MÚSICA 
L´HARMONIA SOCIETAT MUSICAL – ALACANT acompanyant copia de DNI a la seguent adreça: C/ Roselló núm. 15, 03010 Alacant. 

 
Nº ………………. 


