
 

 

MATRÍCULA CURSO: 2021 / 2022 
 

ALUMNO/A:   D.N.I.:  Expediente:  

 

DATOS DE NACEMENTO: 

Data:            Localidade:      Provincia:  

      
CUBRIR PARA MENORES : 

Nome e apelidos da nai: 

  

D.N.I.: 

  

    
Nome e apelidos do pai:   D.N.I.:   

ENDEREZO: 

Rúa:   C.P.:   

    
Localidade:  Provincia:   

    
Teléfonos:  

 

DATOS DE MATRÍCULA : 

Especialidade:    Materias:  

   
   

   
 Curso:   

 
COMENTARIOS / OBSERVACIÓNS: 

    

    

    
    

    
    

    
    

    
    

Guitiriz , ____ de __________________ de 2021  Sinatura: 
 
 



 

 

AUTORIZACIÓNS:  
 

D./Dna. _________________________________________________________________ 

Con DNI: ___________________ 

Pai, nai ou titor/a do/a alumno/a: _____________________________________________ 

 
AUTORIZO a facer fotos e gravacións audiovisuais en concertos e outras actividades organizadas pola          
Escola Municipal de Música de Guitiriz nas que participe o/a meu/miña fillo/a, ou eu mesmo/a como 
alumno/a, e a que as imaxes e o son resultantes sexan utilizados pola Escola de Música de Guitiriz para 
calquera finalidade que poida xurdir, sen límite de tempo. Asemade a Escola de Música de Guitiriz reserva 
o dereito de ceder ou publicar as gravacións e imaxes nos medios de comunicación, ou en soportes 
físicos ou dixitais, sempre respectando o disposto na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de Protección 
Civil do Dereito ao Honor, á Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe. 

 
INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS:  
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle 
de que o Responsable do Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE GUITIRIZ, con 
enderezo na RÚA DO CONCELLO Nº 4, 27300 Guitiriz (Lugo); correo electrónico Delegado de 
Protección de Datos: info@concellodeguitiriz.com. 

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO: os datos serán utilizados para facelo/a participe da actividade 
promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada da mesma. 
Uso de Fotografías: co fin de promocionar a nosa entidade, solicitámoslle que nos autorice ao uso de 
fotografías do/a menor, nas nosas redes sociais e/ou páxina web. Por favor, marque a casilla que se 
axuste ao permiso que nos concede: 
[ ] SI, dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías do/a menor nas 
redes sociais/web. 
[ ] NON dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías do/a menor nas 
redes sociais/web. 

2. PRAZO DE CONSERVACIÓN : os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión 
dos mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas. 

3. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos 
outorga coa firma da presente circular e o interese público. 

4. DESTINATARIOS DE CESIÓNS : o CONCELLO DE GUITIRIZ cederá os datos de carácter persoal 
baixo obriga legal e á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de 
prestar o servizo para o que se lle contratou. 

5. DEREITOS: vostede pode exercer os seus dereitos de protección de datos en calquera momento; para 
iso, pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar ao CONCELLO DE GUITIRIZ o formulario de 
exercicio de dereitos, sempre acompañado dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 

6. INFORMACION ADICIONAL:  pode solicitar por correo electrónico a información adicional e detallada 
sobre Protección de Datos ou consultala en https://www.concellodeguitiriz.com/gl/content/política-de-
protección-de-datos. 

 
 

Guitiriz, ____ de ________________ de 2021 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 



 

 

CUBRIR PARA MENORES DE IDADE: 
 

 

Eu, Don/Dona:                                                                         con DNI nº: 

 

como pai/nai ou representante legal do/a alumno/a: 

 

matriculado/a nesta escola de música de Guitiriz no ano escolar: 2021/22, 

 

 

MARQUE CUN X UNHA DAS CASILLAS COA OPCIÓN QUE DESEX E: 

 

AUTORIZO ao meu fillo/filla ou representado/a legal  a que se vaia 

só/soa para a casa cando finalice a xornada lectiva , sen que ningún adulto se 

responsabilice de acompañalo . 
 

COMPRENDO que sen a firma e entrega desta autorización, ao/á meu/miña 

fillo/a ou representado/a legal non se lle permitirá saír da Escola sen que un                   

familiar ou persoa autorizada veña a recollelo. 
 

 

 

NON AUTORIZO ao meu fillo/filla ou representado/a l egal a que se vaia 

só/soa para a casa cando finalice a xornada lectiva . O familiar ou persoa que 

figura nesta ficha ou en quen delegue, por medio dunha autorización firmada ao/á 

profesor/a responsabilizarase sempre de ir a recollelo/a. 
 

 

 

 

 

E para que así conste, asino en Guitiriz, a ____ de _______________ de 2021. 

 

 

Firma pai/nai ou titor/a legal, 

 

 

Asinado por: ____________________________ 

 

 


