
MÚSICA EXTRAESCOLAR
FULL D'INSCRIPCIÓ - CURS 2022-2023

NOM DE L'ALUMNE COGNOMS

CURS DE L'ALUMNE DATA DE NAIXEMENT       /       /
NOM PARE/MARE/TUTOR NOM MARE/PARE/TUTOR

TEL. MOBIL TEL. MÒBIL

E-MAIL

  

       AQUEST CURS EL NOSTRE FILL/A CURSARÀ LES SEGÜENTS ACTIVITATS: MARQUEU AMB UNA (X)

LLENGUATGE MUSICAL      (   )                                                        HORA    16:30    37,20 €/MES   +9,80 €*
INSTRUMENT                    (   )  QUIN?                                 MIGDIA  (  )         TARDA 17:30  (  )

                                                                                                      30 MINUTS SETMANALS  (  )    47,50 €/MES     
                                                                                                      45 MINUTS SETMANALS  (  )    71,25 €/MES    

DIA PREFERENT          DILLUNS (  )  DIMARTS (  )  DIMECRES (  )  DIJOUS (  )  DIVENDRES (  )

OBSERVACIONS

          *(MATERIAL DIDÀCTIC - 1 ÚNIC COBRAMENT)

AUTORITZO A SERGI BASART CAPMANY QUE LLIURI EL REBUT MENSUAL DE “MUSICAL EXTRAESCOLAR” AL:

CODI IBAN    

TITULAR DEL COMPTE:  SIGNATURA

BARCELONA A.........DE............................DE 20.....

ENVIEU SI US PLAU AQUEST FULL D'INSCRIPCIÓ AL SEGÜENT E-MAIL:
musextraitaca@gmail.com

mailto:musextraitaca@gmail.com


SERGI BASART CAPMANY

P. 1
SERGI BASART CAPMANY

C/ Ticià, 45 - 2N 08028 Barcelona (Barcelona)

Consentiment explícit (ALUMNES)

Barcelona, en data ..........................

SERGI BASART CAPMANY és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que
aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril
(GDPR),  i  la Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li  facilita la següent
informació del tractament:

Finalitats i legitimació del tractament: prestació de serveis de formació i manteniment de l’historial acadèmic
(per interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR) i enviament de comunicacions de productes o serveis (amb
el consentiment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR).

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat
del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per
a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva
destrucció total.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets que té l’Interessat:

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no
s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

SERGI BASART CAPMANY. C/ Ticià, 45 2N - 08028 Barcelona (Barcelona). E-mail: sergibasart@gmail.com

L’Interessat o el seu representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

Nom ..........................................................................................., amb NIF .............................

Representant legal de ..................................................................., amb NIF .............................

Signatura:


