
N. expedient:Nom: 1r cognom: 2n cognom:
Data de naixement: NIF/NIE: Mòbil alumne/a: E-mail:

Nom: 1r cognom: 2n cognom:
NIF/NIE: Telèfon: Telèfon 2:
Adreça: Codi postal: Població:

DADES DE L'ALUMNE/A

DADES DEL/DE LA TUTOR/A LEGAL 1

DADES DEL PROGRAMA EDUCATIU

INSTRUMENT. L’oferta instrumental està condicionada per les places disponibles

Signatura

Súria, ....... de ......................... de 2022

E-mail:

MATRÍCULA CURS 2022-2023



DOCUMENT PROTECCIÓ DE DADES I AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’IMATGES I/O VEU
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, us
adjuntem aquesta documentació per tal de que n’estigueu informats degudament i que, posteriorment, n’ompliu el formulari que es
demana:

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Ajuntament de Súria, c/ Ernest Solvay, núm. 13, 08260. Telf.: 938682800; web: www.suria.cat. Correu electrònic:
suria@suria.cat
Finalitat del tractament: Gestionar la vostra sol·licitud. Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics que vostè ha sol·licitat.
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers sense el vostre consentiment, excepte si una llei ho autoritza. No es transferiran fora
de la Unió Europea.
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament, i sol·licitar-ne la limitació,
presentant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Súria, o mitjançant el correu electrònic: suria@suria.cat o mitjançant la seu electrònica
www.suria.cat
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Súria
 (www.webmunicipal.cat/protecciodades)

AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’IMATGES I/O VEU

Nom i cognoms del menor: …………………………………………………………….....................................…….

Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal……………………………………………………..................………..

DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor legal: ………………………………..........…...................…………

Domicili: ………………………………........................................................………………....................…………

AUTORITZA:

A l’Ajuntament de SÚRIA per tal que la imatge i/o veu del menor a qui representa pugui ser captada, reproduïda, comunicada i modificada per
qualsevol mitjà tècnic, mitjançant fotografies i vídeos o captacions sonores, corresponents a les activitats que realitzi l’Escola Municipal de Música
de Súria, organitzades per aquesta Corporació, amb finalitats d’arxiu o difusió, i publicar-les per aquesta en:

☐ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades. 

Signatura del pare/mare/ tutor legal que accepta, 

Súria, ....... de ......................... de 2022

MATRÍCULA CURS 2022-2023



24 d'abril de 2022Súria,

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE

El sotasignat autoritza al seu fill/filla/tutoritzat a sortir del centre acompanyat dels docents de l’Escola per a realitzar activitats puntuals
relacionades amb l’activitat lectiva de l’Escola de Música i per el poble.
En cas que la sortida sigui forana s’adjuntarà un document a part i com a conseqüència, aquest sotafirmat no tindrà validesa.

Signatura mare/pare/tutor
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