
Formulari d'Inscripció  
 
Nom i Cognoms : 

DNI/Passaport: Data Naixement: 

Correu Electrònic : 

Telèfon : 
 

GRUP* Nom del Grup: 

Nom i Cognom de cada membre del grup: 

 

 
         *En seleccionar l'opció "GRUP" haurà d'omplir el camp de "Nom del Grup" 

INDIVIDUAL                                                                  PROVA d’INTERPRETACIÓ LLIURE 
 
 

CATEGORIA : 

PROGRAMA (Obra/Peça/Autor)  

1.  

 

2.  

 

______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CLÀUSULA DE PRIVACITAT  
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, l’ESCOLA DE MUSICA HARMONIA informa l’usuari que les seves 
dades es tractaran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l’ESCOLA DE MUSICA HARMONIA, sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de  
procedir a la facturació, enregistrar les diferents notes i avaluacions i adreçar informació de les activitats complementaries.  
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les dades personals sol·licitades en aquesta butlleta.  
Aquests drets es poden exercir a l’adreça: Carrer Prat Gran no9, 2on de les Escaldes-Engordany. Als efectes de facturació es cediran les dades a les entitats bancàries del País. 
L’ESCOLA DE MUSICA HARMONIA es compromet a complir la seva obligació de confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les,  
adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.  
En el cas de menors el full d’inscripció haurà d’anar signat per la persona responsable o tutor del menor.  

DRETS D’IMATGE  
De conformitat amb la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa a l’interessat que les seves dades personals passaran a 
formar part del fitxer “Matrícula d’alumnat”, gestionat per la Sra. Roser Palomero, la finalitat del qual és d’informació.  
Així mateix s’informa a l’interessat que l’adreça on es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és la de l’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA.  
Entre les dades de que disposa l’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA, es troben fotografies dels alumnes en les activitats i cursos desenvolupats, que poden ser penjades a la 
plana web i al taulell d’anuncis de l’escola. Si l’interessat, pare o tutor no manifesta la seva voluntat explicita de no atorgar l’autorització, s’entén que gaudeix del  
consentiment del mateix per poder utilitzar aquest material audiovisual.  
Serà obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat encada moment.  

 
Signatura de conformitat:  (Tots els membres del grup han de signar) 
 


