AMTP El Tecler Curs 2018/2019
Tarragona

La Canonja

DADES DE L’ALUMNE/A
Nom:

Cognoms:

Data de naixement:

DNI:

Adreça:

Num:

Pis:

Població:

Codi Postal:

Telèfon:

e-mail:

ESTUDIS MUSICALS PREVIS
Centre on has estudiat

Nivell assolit:

Instrument:

Mestre:

MATRÍCULA

ORDRE:

CURS

NÚM:

Línia infantil

Línia d’adults

P3

INI 1 (2n)

3r NE

2n NM

Sensi 1(P4)

INI 2

4rt NE

3r NM

Sensi 2 (P5)

1r NE (4rt)

Pas de Grau

4rt NM

Sensi 3 (1r)

2n NE

1r NM

Altres:

Acordió Diatònic

Flabiol i tamborí

Guitarró

Gralla

Percussions

Sac de gemecs

Tarota

Tenora

Trombó

Violí

Piano

Guitarra

Tible

INSTRUMENT

Clarinet

A

Cant
CONJUNT INSTRUMENTAL
ALTRES ASSIGNATURES
DADES BANCÀRIES

Les mateixes que el curs anterior
Titular del compte:
Número de compte:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: El Tecler, gestió cultural, CB. Finalitat: Gestió i administració de alumnes i
usuaris, així com l’enviament per qualsevol mitjà de comunicacions relatives a les activitats pròpies de l’escola.
Legitimació del tractament: Consentiment de l’Interessat. Comunicació de les dades: no es comunicaran les
dades a tercers, excepte per obligació legal o autorització de l’Interessat. Drets que assisteixen a l'Interessat:
pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu
tractament, així com obtenir informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, dirigint-se a C/ Lòpez
Pelàez, 9 baixos, 43002 Tarragona o al e-correu gestio@eltecler.cat. Si considera que el tractament no s'ajusta a la
normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.
Comunicació de dades: l’Interessat autoritza que la seva imatge i de les persones
inscrites per ell (adults i menors) puguin ser publicades a pàgina web, Facebook,
Twitter, Instagram i publicacions gràfiques i visuals del Tecler.

Si
No

L’Interessat consent el tractament de les dades facilitades per a les finalitats i en els termes exposats

Nom i cognoms (de la mare/pare o representant legal en cas de menors d’edat)
Signatura

DNI/NIE

