
 

DOCUMENT D’ALTA ESCOLAR EMMG CURS 2020/21 

ALUMNE 

Nom i cognoms: _________________________________________________________ 

DNI: ________________________ Data de naixement: __________________________ 

Telèfon: ____________________ Correu electrònic: ____________________________ 

Adreça completa: ________________________________________________________ 

Escola/institut (només alumnes menors de 18 anys): ____________________________ 

TUTOR 1 

Nom i cognoms: _________________________________________________________ 

DNI: ________________________ 

Telèfon: ____________________ Correu electrònic: ____________________________ 

TUTOR 2 

Nom i cognoms: _________________________________________________________ 

DNI: ________________________ 

Telèfon: ____________________ Correu electrònic: ____________________________ 

CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA ESCOLAR (veure www.emmg.info)  

He llegit i accepto la normativa escolar de l’EMMG.  

 

 

 

Nom i signatura del representant legal de l’alumne 

http://www.emmg.info/


ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Jo, ____________________________________________ amb DNI ________________     

autoritzo GIRONA ARTELIER SCCL, cooperativa de treball associat gestora del servei           

EMMG, a fer-me els cobraments de les quotes mensuals al meu compte bancari.  

Codi IBAN: _____________________________________________________________ 

Codi SWIFT: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Signatura del titular del compte 

ITINERARI FORMATIU 

Programa: ______________________________________________________________ 

Assignatures: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

AUTORITZACIÓ A MARXAR SOLS (només els alumnes menors de 14 anys) 

____ Sí, autoritzo el meu fill/a a marxar tot sol/a de l’escola un cop concloses les                

classes i assumeixo la responsabilitat que se’n derivi.  

____ No, el meu fill/a no pot marxar tot sol/a de l’escola. Un cop concloses les classes,                 

el pare/mare/tutor o algú designat per ells el passarà a recollir.  

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS / DIFICULTATS D’APRENENTATGE 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

DISPONIBILITAT HORÀRIA (ESPECIFICAR DIES I HORES)  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (el Reglament (UE)                  

2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de                      

desenvolupament de la LOPD), l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per                

GIRONA ARTELIER SCCL amb la finalitat de dur a terme les gestions administratives necessàries per la seva inscripció a                   

l’ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE GIRONA.  

Els destinataris de la informació que ens estan proporcionant són el personal docent i administratiu del centre, autoritzats                  

degudament per la direcció de l’escola, i estan subjectes al deure i obligació de secret profesional. Es cediran les dades a                     

les administracions públiques de l’àmbit de l’ensenyament i l’educació, quan sigui necessari segons legislació vigent. Les                

seves dades es tractaran d’acord amb la normativa vigent, sense que puguin utilizar-se per a finalitats diferents de les aquí                    

autoritzades.  

____ Marcant aquesta casella ens dóna el seu consentiment per enviar-li informació comercial periòdica sobre els nostres                 

productes i/o serveis.  

____ Marcant aquesta casella ens dóna el seu consentiment per enviar-li periòdicament la nostra Newsletter, La Revista de                  

l’EMMG, on ens fem ressò de les activitats passades i/o futures més destacades de l’entorn de l’EMMG.  

____ Marcant aquesta casella ens dóna el seu consentiment perquè, si el personal docent ho creu oportú, s’inclogui el seu                    

número de telèfon en un grup de Whatsapp per facilitar la comunicació entre professorat i famílies de l’alumnat.  

En compliment del que disposa la la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE)                  

2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de                      

desenvolupament de la LOPD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que la direcció                       

de GIRONA ARTELIER SCCL els sol·licita autorització per fer i publicar fotografies on apareguin alumnes i que puguin ser                   

identificables amb la finalitat de promocionar i donar visibilitat als nostres esdeveniments a les xarxes socials, al web de                   

l’escola i a La Revista de l’EMMG.  

____ Marcant aquesta casella ens dóna el seu consentiment per publicar imatges dels alumnes segons les finalitats                 

mencionades a l’apartat anterior.  

Aquestes dades es conservaran mentre duri la relació de l’alumne amb el centre. No es comunicaran a tercers, excepte per                    

obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferencia internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop                  

finalitzada la relació de l’alumne amb el centre, aquestes dades es guardaran, degudament bloquejades, segons el que                 

estableixi la normativa sectorial vigent o es suprimirán amb les mesures de seguretat pertinents.  

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la limitació i                    

oposición al seu tractament dirigint-se a GIRONA ARTELIER SCCL amb domicili a PLAÇA DELS JURATS 1, 17004 GIRONA o                   

enviant un correu electrònic a emmg@emmg.info, junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret,                  

indicant el tipus de dret que vol exercir. Té dret igualment a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La                    

retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat prèviament. També té dret a presentar una                 

reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de                  

control (www.agpd.es).  

Amb la signatura del present document, el sotasignat (o representant legal) es considera informat i atorga el seu                  

consentiment per al tractament esmentat.  

Nom i cognoms:  

DNI:  

Representant legal de:  

DNI:  

Data:  

Signatura 

mailto:emmg@emmg.info
http://www.agpd.es/


De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre 

(LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals aportades en aquest 

formulari seran tractades per GIRONA ARTELIER, SCCL, amb la finalitat de prestar els nostres serveis de classes no presencials a distància.  

Clàusula recollida de dades – classes telemàtiques 

D’acord amb les mesures extraordinàries establertes pel RD 463/2020 per afrontar la crisi sanitària, la direcció de 

GIRONA ARTELIER SCCL atorga als seus alumnes la possibilitat de realitzar les classes mitjançant eines i mitjans 

telemàtics en cas que no sigui possible fer classes presencials.  

En aquest sentit, des de GIRONA ARTELIER SCCL ens comprometem a realitzar les classes amb mitjans telemàtics 

segurs i que es trobin en un nivell d’equivalència amb els estàndards europeus de protecció de dades. Els informem 

que les transferències internacionals de dades que puguin ocasionar-se com a conseqüència de l’ús d’eines com 

Skype o Classroom (Google, LCC) es regiran d’acord amb la política de privadesa d’aquestes.  

Compromís: 

▪ Les dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap 

dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.  

▪ Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. 

▪ En cap cas realitzarem cap tractament de les seves dades no permès per la legislació vigent en matèria de 

protecció de dades. 

▪ Les dades d’imatge i veu dels participants només seran emprades per fer efectiva la prestació de les classes. 

▪ La gravació de les classes no serà realitzada sense el consentiment exprés de l’alumne o el seu 

representant legal, pel cas que aquest sigui menor de 16 anys. 

Amb la signatura del present document, el sotasignat es considera informat i atorga el seu consentiment pel 

tractament esmentat. 

Nom i cognoms del pare/mare/ 

tutor/representant legal: 
  

DNI del pare/mare/tutor/ 

representant legal: 

 

 

 Nom i cognoms de l’alumne:   

 Data:   

Signatura del pare/mare/ tutor/representant legal, 

 

____________________________ 

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la lim itació i 

oposició al seu tractament dirigint-se a GIRONA ARTELIER, SCCL, amb domicili a PLAÇA DELS JURATS, 1, 17004 GIRONA, (Girona) 

o enviant un correu electrònic a emmg@emmg.info, junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant 

el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del 

consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una 

reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control 

(www.aepd.es). 


