
Informació bàsica sobre protecció de dades: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us 
informem el següent: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 938782300.  rgpd@ajmanresa.cat  / www.manresa.cat        
Finalitat: La finalitat és per l’administració i gestió de les dades existents entre les parts, referides al Conservatori municipal de música 
Legitimació: Consentiment de l'interessat.                                                                                                                                                                                         
Persones destinatàries: Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal.                                                                                                                        
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar‐les, cancel∙lar‐les, a oposar‐vos al seu tractament, i sol∙licitar‐ne 
la seva limitació, enviant la vostra sol∙licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@ajmanresa.cat (article 15 a 22 RGPD)                                   
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd  Consentiment per al 
tractament de dades Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada. 

 Autoritzo l’ús i cessió d’aquestes dades per a l’administració i gestió de les dades existents entre les parts, referides al Conservatori municipal 
de música 

 

Exp: _______ 
 
 
 
 
Alumne/a: Nom _______________________  Cognoms _____________________________________________ 

 
ALUMNES ANTICS I NOUS – ESTUDIS RÈGIM GENERAL 2019-20 
 

ESO: curs ___ ;  Batxillerat: curs___ ; ... 

Centre on cursaràs ESO, Batxillerat,...:         ____________________________________________________ 

 
ALUMNES NOUS – DADES PERSONALS 

 

 

Alumne/a:    

DNI: _________________  Data naixement: _______________    Lloc naixement: ______________________________ 

Adreça: _______________________________________________ CP i Població: ______________________________ 

Telèfon fix: _____________________    Mòbil: _____________________  Mail: ________________________________ 
 

 

 

Mare: Nom ______________________  Cognoms ______________________________________________ 

Mòbil ______________________  Mail __________________________________________________ 
 

Pare:  Nom ______________________  Cognoms ______________________________________________ 

Mòbil ______________________  Mail __________________________________________________ 

 
 

Compte bancari per la domiciliació: 

IBAN ES _  _   Entitat  _  _  _  _   Oficina  _  _  _  _     DC  _  _   Compte  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _   
  
Titular  __________________________________________________       DNI Titular: ____________________ 

 

 

 

 
Data:____________________________     

Signatura de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a          

 

DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE FOTOCOPIAR I ADJUNTAR ELS ALUMNES NOUS 
 

Llibre de família (Alumnes fins a 13 anys) 
DNI de l'alumne/a (Si en té) 
DNI del pare o de la mare 
Targeta Sanitària 
Carnet de família nombrosa/monoparental (Si es dóna el cas) 
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AUTORITZACIÓ D’IMATGE (NOMÉS ALUMNES NOUS) 
 
L’Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional té la voluntat de fer difusió i promoció de 
les seves activitats escolars i extraescolars lectives mitjançant cartells, gravacions, fulletons informatius, revistes 
i altres mitjans de difusió. 
 
En aquestes publicacions es poden incorporar imatges en les que apareguin, individualment o en grup, alumnes 
de l’escola realitzant les esmentades activitats escolars per donar a conèixer amb més precisió les diverses 
iniciatives i propostes acadèmiques que es realitzen. 
 
Tanmateix l’escola pot participar en campanyes institucionals per tal de difondre els tipus d’ensenyament propis 
del Centre adreçades a tots els ciutadans. 
 
Totes aquestes propostes de difusió són estrictament informatives i no tenen cap tipus de finalitat comercial o 
lucrativa. 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 
1/1982, de 5 de maig, la Direcció d’aquesta escola demana el consentiment als alumnes majors d’edat i el 
consentiment dels pares o tutors legals dels alumnes menors d’edat per tal de poder publicar imatges on 
aquests o aquestes alumnes apareguin i siguin clarament identificables. 
 
A) Alumne/a major d’edat (Nom i cognoms): ___________________________________________ 

amb DNI o passaport: _____________________________________ 

 
B)  Alumne/a menor d’edat (Nom i cognoms): _________________________________________ 

Pare/mare/tutor/a (Nom i cognoms): _____________________________________________ 

amb DNI o passaport: ___________________________________ 

 

 AUTORITZO que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer en fotografies o gravacions corresponents a 
activitats escolars lectives, complementaries i extraescolars organitzades pel centre i sempre que estiguin 
destinades a la difusió de l’Escola/Conservatori, dels seus programes i propostes acadèmiques i de les seves 
activitats docents a la ciutat.  
 

  NO AUTORITZO 
 
 
 
Manresa,       de                               de 2019 
 
 
 

Signatura:  
 


