
Escola 
Municipal 
de Música
Robert 
Gerhard

Butlleta d'inscripció

TALLERS DE NADONS
2019/2020

TARDOR 2019

Divendres 18 i 25 d’octubre i 8, 15 i 22 de novembre
Nadons no caminants a partir de 3 mesos de 10.45 a 11.45 X

Nadons caminants fins a 2 anys (2 anys inclosos) de 17.00 a 18.00 X

Infants de 3 anys, P3 de 18,00  19,00 X

Dades del xiquet 
Cognoms i nom Data de naixement

Dades de mare o pare
Nom i cognoms DNI 

Tf. mòbil Correu electrònic

Número de compte per a domiciliar el rebut

observacions

Valls,             de                        de 2019
signatura

La butlleta d'inscripció s'ha de lliurar a la secretaria de l'Escola o enviar-la per correu electrònic a 
escola.musica@valls.cat.

Les places són limitades, s'acceptaran les inscripcions per ordre de rebuda i fins que s'acabin les places. 

L'import de la matricula, 58€, es cobrarà amb un rebut bancari un cop acceptada la inscripció.

Protecció de dades:De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui. L’Escola Municipal de Música Robert Gerhard facilita la següent informació bàsica 
sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament Escola Municipal de Música Robert Gerhard

Finalitat Gestionar les inscripcions per a la gestió dels serveis pedagògics 

Legitimació El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Tanmateix la 
persona interessada també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat pera la qual han estat recollides.

Drets d'imatge:   Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions corresponents a activitats escolars organitzats per l'escola per la seva difusió pública 
no comercial o publicacions d'àmbit educatiu.


