MATRÍCULA CURSO
22020/2021
XIMNASIA RÍTMICA

NOME E APELIDOS:
IDADE:
DNI:
COIDADOS ESPECÍFICOS, ALERXIAS, LESIÓNS…:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
TITORES LEGAIS (DE SER MENOR DE IDADE):
- …………………………………………………………………………………. DNI:
- …………………………………………………………………………………. DNI:

TELÉFONOS DE CONTACTO: …………..…………………….………/………………………………………………
AUTORIZO A COMUNICACIÓN VÍA WHATSAPP:

SI

NON

CORREO ELECTRÓNICO:
PERSOAS ENCARGADAS DA RECOLLIDA:
- ………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

A matrícula quedará formalizada unha vez enviada xunto co xustificante do ingreso da
primeira cota mensual. Os ingresos das cotas serán realizados polos pais e nais entre os
días 1 e 10 de cada mes. O prezo das clases é de 22 euros persoa.
ES29 0049 4332 15 2790027291 (B.Santander)
Titular: Sara Pérez Fandiño
Concepto: NOME ALUMNO/A E MES

TRATAMENTO DE DATOS E IMAXES
A EGTM actúa no marco do Regulamento 6/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016
relativo á protección das persoas físicas (RGPD). Levaranse a cabo as medidas técnicas e organizativas
necesarias para o correcto tratamento dos datos e o usuario poderá coñecer e reclamar as disposicións Xerais
sobre o exercicio dos seus dereitos contemplados na lei orgánica 3/2018, 5 de decembro, de Protección de
Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD).
A EGTM informa de que os datos de carácter persoal proporcionados neste formulario, serán unicamente
tratados pola persoa responsable da EGTM, Sara Pérez Fandiño, e con excepcionalidade polo profesorado do
centro. A recompilación e tratamento dos mesmos ten como única finalidade, poder atender as preguntas e
demandas solicitadas, e xestionar as preinscricións, para o correcto tratamento do alumnado; informar dos
cambios na EGTM e novos servizos nos que o solicitante mostre interese. Poderás exercer os teus dereitos de
acceso, rectificación, limitación e supresión dos mesmos en escolagalegadeteatromusical@gmail.com así como
os demais dereitos establecidos entre os artículos 15 e 22 do RGPD. Non se contempla ningún outro tipo de
cesión a terceiros (salvo nos casos que por exixencia gobernamental así fose requirido, pola función pública). O
tratamento dos datos facilitará tamén a comunicación online para alumnos e alumnas matriculados. Os datos
serán conservados durante o tempo necesario para garantir a seguridade do servizo e o cumplimento das
obrigas derivadas das regulacións legais. O usuario terá en todo momento poder para exercer os dereitos de
acceso, rectificación, oposición e cancelación, así como os de portabilidade de datos, esquecemento e
supresión, establecidos na LOPD.

AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES DO ALUMNADO DA EGTM
D.................................................................con DNI ............................. e/ou
Dª……………………………………………………..con DNI.............................
Como representante legal do alumno/a:……………………………………………………………………….
Autorizo

Non autorizo

Á EGTM a facer uso de material audiovisual tomado durante as clases do centro, no que
poida aparecer o menor en calidade de alumno/a para:
-Difundir a actividade realizada no centro. / Deixar constancia do traballo realizado na
EGTM. / Dar ás familias como recordo do traballo que realizou o alumnado. / Realizar
publicacións en redes sociais, páxina web e prensa escrita co único fin de dar a coñecer as
nosas actividades.
Este uso non será nunca contrario aos intereses dos alumnos/as.

ASINADO:
Pai/Tutor Nai / Titora Alumno/a

En A Coruña, a ...........de ...................de.................

