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PREINSCRIPCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE SANT JOAN DE VILATORRADA - CURS 2022/2023
DADES DE L'ALUMNE
Nom i cognoms

Data Naixement

DNI/NIF

Domicili

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Població

Codi Postal

Correu electrònic

DADES PARE/MARE/TUTOR/A
1- Nom i cognoms

DNI/NIF

Correu electrònic

Telèfon mòbil

2- Nom i cognoms

DNI/NIF

Correu electrònic

Telèfon mòbil

DADES ESCOLARS DEL CURS 2022/2023
Municipi
Nom del centre (CEIP, IES)

Curs/nivell que farà

DADES MUSICALS
SI

Has estudiat llenguatge musical?
Saps tocar algun instrument? quin?

NO

Fins a quin nivell?
Quant de temps l'has estudiat?

DRETS D'IMATGE
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ser difosa als canals i mitjans de comunicació, web, xarxes socials, material
promocional publicacions externes, TV, premsa, internet, etc. del centre, per informar, promocionar i donar a conèixer l'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANT JOAN DE VILATORRADA i les activitats escolars, lectives i complementàries que organitza. La
seva distribució s'efectuarà sense limitació territorial ni temporal, únicament amb caràcter gratuït, segons els requeriments de la Llei
Orgànica 1/1982, de 7 de maig de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

SI Autoritzo

No Autoritzo

Sant Joan de Vilatorrada,

OBSERVACIONS

Informació bàsica sobre protecció de dades
He estat informat/ada que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la sol·licitud i en la documentació adjunta.

Responsable del tractament
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada - C/ Major, 91-93. 08250 Sant Joan de Vilatorrada. Tel. 938764040 - www.santjoanvilatorrada.cat - ajuntament@santjoanvilatorrada.cat.

Finalitat del tractament

Legitimació

Inscripció a l'Escola Municipal de Música.

Consentiment de la persona interessada.

Termini de conservació de les dades
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen, a més dels
períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació

Persones Destinatàries
Les dades es faran servir per la gestió des de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o
mitjançant la seu electrònica. https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=846

Informació addicional
El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l'Ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació
del compliment de la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant el correu electrònic dpd.ajsantjoanvilatorrada@diba.cat
Podeu ampliar la informació sobre el DPD a través de la pàgina web www.santjoanvilatorrada.cat.
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