En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes
titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades
relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá
xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

RENOVACIÓN

MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA.
CURSO 2017/18
PRAZO DE RENOVACIÓN: Do 16 ao 30 de xuño
Nº SOLICITUDE:
NOME DO ALUMNO/A _____________________________________________
D.N.I.: ______________________
DATA DE NACEMENTO: ________________________
ENDEREZO: ____________________________________________________
NOME E APELIDOS DO PAI/NAI, TITOR/TITORA OU REPRESENTANTE
DO ALUMNO/A ____________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: _____________________
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
MODALIDADE QUE ELIXE: (sinalar cunha x)
MÚSICA E MOVEMENTO 
PIANO 
LINGUAXE MUSICAL 
BAIXO ELÉCTRICO 
VIOLÍN 
GUITARRA 
CANTO 
SAXOFÓN 
BATERÍA 
FRAUTA 
 FORMAS DE PAGO E DOCUMENTACIÓN
Renovacións:
Autorizo o Concello de Oroso o cobro mediante domiciliación bancaria de dito servizo
neste curso escolar 2017/2018 según mandato de domiciliación do curso anterior SI
NON (en caso negativo cubrir mandato de domiciliación)
A matrícula farase efectiva a través da páxina web: concellooroso.com no apartado de
tributos on line. Xunto co xustificante de pago deberase presentar a carta de domiciliación
no caso de que sufrirá algún cambio no número de conta ou titulares e autorización para
reportaxes de prensa, audio etc…
NOTA: Poderase facer o pago total da matrícula ou unha porcentaxe tendo en conta que
deberá facer o ingreso do porcentaxe restante nos prazos establecidos, no caso contrario
non será devolta a cantidade ingresada.
Oroso,

de

de 20… .
Asdo.:
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