Folla de inscrición
NOME

Nº MATRÍCULA

APELIDOS
D.N.I.

DATA DE NACEMENTO

NOME E APELIDOS (PAI,
NAI, TITOR/A)
D.N.I. (PAI, NAI, TITOR/A)
ENDEREZO
POBOACIÓN

C. P.

TFNO. FIXO
MÓBIL 1
MÓBIL 2
EMAIL
MÉTODO DE PAGO

TRANSFERENCIA

INGRESO EN CONTA

EFECTIVO

Autorizo á Escola a poñerse en contacto comigo a través de WhatsApp ou email

SI

NON

Autorizo á Escola ó uso das miñas imaxes ou do meu fillo/a realizadas en clases, actuacións
ou actividades organizadas pola Escola BellónMaceiras e publicalas en (especificar SI ou NON)*:

Pantalla Escola
Nº
1º
2º
3º

Web de BellónMaceiras

Redes Sociais de BellónMaceiras

Instrumento ou materias nas que desexa matricularse

Prezo

Total mensual
Total mensual con desconto
Matrícula anual

Asinado

* Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe e a Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre a Protección de Datos
de Carácter Persoal.
Responsable: Identidade: Escola de Música Bellón-Maceiras, S.C. - NIF: J70259106 Dir. Postal: Rúa Antonia Montero, 11 baixo. 15500. Perlío - Fene (A Coruña) Teléfono: 604021136 Correo electrónico:
escola@bellonmaceiras.com
"En nome da empresa, tratamos a información que nos proporciona, a fin de proporcionarlles o servizo solicitado e realizar a facturación dos mesmos. Os datos proporcionados manteranse sempre
que se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se transferirán a terceiros, salvo nos casos en que exista obrigación legal. Ten
dereito a obter confirmación sobre se na Escola de Música Bellón-Maceiras, S.C. estamos tratando os seus datos persoais; polo tanto ten dereito de acceder aos seus datos persoais, rectificar datos
inexactos ou solicitar a supresión cando os datos non sexan necesarios.
Tamén solicito a súa autorización para ofrecer produtos e servizos relacionados cos solicitados e para mantelo como cliente ": SI NON

ESCOLA DE MÚSICA BELLÓNMACEIRAS
Rúa Antonia Montero 11, baixo. Perlío - Fene ( A Coruña)
604 021 136 / 881 951 723
escola@bellonmaceiras.com

www.bellonmaceiras.com

