
Codi personal (no ho ompliu)

DADES DE LA PERSONA INSCRITA (*) Dades obligatòries

Nom i cognoms  (*) DNI-NIF (*) Data de naixement  (*)

Adreça postal  (*) Codi postal  (*) Municipi  (*)

Adreça electrònica  (*) Telèfon mòbil  (*) Telèfon fix

DADES BANCÀRIES
Banc  (*) Sucursal  (*) D.C.  (*) Compte  (*) Titular del compte (si és distint de la persona inscrita)

CONDICIONS GENERALS DE LA INSCRIPCIÓ
DADES DE CARÀCTER PERSONAL

DRET D’IMATGE

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I DESPLAÇAMENTS

En prova de conformitat amb el contingut íntegre del present document, la persona inscrita (o, si escau, el seu 
representant legal) estampa la seua signatura a continuació, a Miramar (La Safor), en la data expressada.

Data  (*)
DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA
(si és distinta de la persona inscrita)

Signatura  (*) Nom i cognoms

DNI-NIF Telèfon mòbil

ARiB · 18/08/2011 17:31

UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, associació declarada d'Utilitat Pública. NIF G-46646576.
Escola de música inscrita al Registre de Centres Docents de la Generalitat Valenciana. Codi 46020637

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i de la Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com del Reial Decret 1720/2007 pel qual es desenvolupa la
LOPD, les dades d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA i registrat a
l'Agència de Protecció de Dades. La persona inscrita (o, si escau, el seu representant legal) pot exercir els drets d'accés, rectificació
i cancel·lació que li atorga la legislació corresponent a aquesta matèria, mitjançant l’adreça de correu electrònic:
uniomusical.milamarina@gmail.com.
Les dades d’aquest formulari poden ser utilitzades per la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA en l’exercici de les seues activitats i poden
ser cedides a tercers per a aquesta finalitat.

D’acord amb la Llei 5/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la persona inscrita (o, si
escau, el seu representant legal) autoritza l’ús de la seua imatge en la documentació i els mitjans relacionats amb la UNIÓ
MUSICAL MILAMARINA i les seues activitats.

El titular del compte bancari autoritza la domiciliació de documents de cobrament a favor de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA en el
compte expressat i/o en aquells comptes de la seua titularitat que el substituïsquen.
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA podrà repercutir al titular les despeses per impagament de documents de cobrament.

El representant legal autoritza la participació de la persona inscrita en totes les activitats complementàries d’aquelles en les quals
participa.
Quan la persona inscrita haja de participar en activitats fora del centre, el representant legal autoritza l’eixida del centre i el
desplaçament fins als llocs on es desenvolupen les activitats.

FULL D'INSCRIPCIÓ
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