SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Passeig Colón s/n
12500

Apdo.589
VINAROS
CASTELLON
Tlf. 964-456.203
ES/G12039350

laalianza_vinaros@yahoo.es
Identificador del Acreedor :

MARCAR LES ASSIGNATURES PER A LES QUALS ES VOL INSCRIURE

Alumne: Nom, Cognoms, Data de naixement, NIF, Adreça,
Ciutat, Telèfon i Email

Pare/Mare: Nom, Cognoms, NIF, Adreça, Ciutat, Telèfon i
Email

Dades Bancaries
Pagament Recurrent: RCUR

IBAN:
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA.
-------------------------------------------------------------------------------------

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per a adeutar al seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els
adeutes en el seu compte, seguint les instruccions del creditor. Com part del seus drets, el deutor esta legitimat al reembors per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit
amb la mateixa. La sol·licitud del reembors deurà d'efectuar-se dins de les 8 setmanes següents al adeute en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat
financera.
DRETS D'IMATGE
------------------------------------------------------------------------------------Autoritzo a la Societat Musical "La Alianza" per a prendre i difondre fotografies i filmacions durant la participació de l'alumne/a matriculat/ada en qualsevol activitat organitzada per aquesta entitat,
podent ser utilitzades de forma permanent per a qualsevol mitjà de difusió (premsa, publicitat, internet, xarxes socials, etc.) i per a qualsevol àmbit territorial. Aquesta difusió serà de caràcter
gratuït i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.
INGRÉS DE DADES CARÀCTER PERSONAL D'ALUMNES.
------------------------------------------------------------------------------------De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA, amb
domicili social en Passeig Colón, s/n, 1r, de Vinaròs C.P. 12500 (Castelló), l'informa que la nostra societat tractarà la informació que ens facilite amb la finalitat d'inscriure i gestionar la seua
permanència en aquesta. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació o durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals. Les seues dades no se cediran
a tercers, excepte en els casos en què existisca una obligació legal o un consentiment explícit per part seua. Així mateix, se l'informa que, té dret a obtenir confirmació de les dades que s'estan
tractant i a exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió en cas que les dades siguen inexactes o no necessàries per al servei que es preste.
Condicions addicionals:

Obligat marcar els punts 1 i 2
1. Perquè pugues ser notificat de tots els nostres programes, novetats i activitats, contactar-te tant per mitjans escrits com electrònics. (SI __
2. Perquè puguem facilitar les teues dades a tercers per a gestionar activitats com a viatges, menjars, ... (SI __ / NO __ )

Data i Signatura

/ NO __ )

