En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes
titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades
relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá
xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA.
CURSO 2022/23
PRAZO: Do 20 de xuño ao 1 de xullo
PRESENTAR DOCUMENTACIÓN NO REXISTRO
MUNICIPAL

NOME DO ALUMNO/A _____________________________________________
DATA DE NACEMENTO: ________________________DNI:_____________
ENDEREZO: ____________________________________________________
NOME E APELIDOS DO PAI/NAI, TITOR/TITORA OU REPRESENTANTE
DO ALUMNO/A ____________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: _____________________
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
DESCONTOS: 2º IRMÁ INSCRITO: SI NON
MONOPARENTAL SI  NON
FAMILIA NUMEROSA SI NON
MODALIDADE QUE ELIXE: (sinalar cunha x)
MÚSICA E MOVEMENTO 
PIANO 
LINGUAXE MUSICAL 
BAIXO ELÉCTRICO 
VIOLÍN 
GUITARRA 
CANTO 
SAXOFÓN 
BATERÍA 
FRAUTA 


FORMAS DE PAGO E DOCUMENTACIÓN

AUTORIZO AO CONCELLO DE OROSO:
Reportaxes de prensa, fotografías, audios e gravacións durante as clases, concertos ou
actividades relacionadas coa ESMU de Oroso SI NON
Adxuntar con esta solicitude:
- MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA (para o cobro das mensualidades)

Oroso,

de

de 20… .
Asdo.:
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