
Dades	  de	  l'alumne:	  

Nom	  i	  cognoms:	  
Adreça:	  
Població:	   C.P.:	  
Telèfons:	   Data	  naixement:	  
Has	  estat	  matriculat	  el	  passat	  curs?	   Correu	  electrònic:	  
Horari	  preferent:	   	  

Matèries	  per	  a	  les	  que	  s'inscriu	  (Feu	  una	  X	  on	  calga)	  :	  

Llenguatge	  Musical	   Tarota	  
Dolçaina	   Viola	  de	  Roda	  
Tabal/Percussió	   Taller	  de	  Batucada	  
Acordió	  Diatònic	   Taller	  Danses	  Tradicionals	  
Iniciació	  al	  Tabalet	   Taller	  Combo-‐Folk	  
Rondalla	  Tradicional	   Harmonia	  Moderna	  i	  Popular	  
Sac	  de	  Gemecs	  

Seu	  de	  preferència:	  
La	  Xafigà	  -‐	  Muro	   Mal	  Passet	  -‐	  Cocentaina	  

Domiciliació	  Bancària:	  
Titular	  del	  compte:	   	  

Banc/Caixa	   	   Població:	  

IBAN	  

Muro,	  a	   	  de	   	  	  de	  2015	  
Signat:	  

L'alumne/a:	  __________________________________________,	  Expedient	  Nº	  ___________,	  
ha	  sol·∙licitat	  	  matricular-‐se	  	  en	  	  l’assignatura/es	  ___________________________	  

Muro,	  a	  	   	  de	  	   	   	  	  de	  2015	   
Escola	  de	  Música	  Tradicional	  La	  Xafigà	  

Sol·∙licitud	  de	  Matrícula	  2015-‐16	  

Resguard	  de	  Matrícula	  2015-16	  

EXPEDIENT	  NÚM.:	  



PROTECCIÓ	  DE	  DADES	  
	  
De	  conformitat	  amb	  l’establert	  a	  l’Article	  5	  de	  la	  Llei	  Orgànica	  15/1999	  de	  desembre	  de	  Protecció	  de	  
Dades	  de	  Caràcter	  Personal,	  pel	  que	  es	  regula	  el	  dret	  d’informació	  en	  la	  arreplegada	  de	  dades,	  
l’informem	  dels	  següents	  extrems:	  
	  

• Les	  dades	  de	  caràcter	  personal	  que	  ens	  ha	  subministrat	  en	  esta	  i	  altres	  comunicacions	  
mantingudes	  amb	  vostè	  seran	  objecte	  de	  tractament	  en	  els	  fitxers	  responsabilitat	  de	  l’Escola	  
de	  Música	  Tradicional	  La	  Xafigà.	  

• La	  finalitat	  del	  tractament	  és	  la	  de	  gestionar	  de	  forma	  adequada	  la	  prestació	  del	  servei	  que	  ens	  
ha	  requerit.	  Així	  mateix	  aquestes	  dades	  no	  seran	  cedides	  a	  tercers,	  excepte	  les	  cessions	  
legalment	  permeses.	  

• Les	  dades	  sol·∙licitades	  a	  través	  d’aquesta	  i	  altres	  comunicacions	  son	  de	  suministre	  obligatori	  
per	  a	  la	  prestació	  del	  servei.	  Aquests	  són	  adequats,	  pertinents	  i	  no	  excessius.	  

• La	  seua	  negativa	  a	  subministrar	  les	  dades	  sol·∙licitades	  implica	  la	  impossibilitat	  de	  prestar-‐li	  el	  
servei.	  

• Així,	  l’informem	  de	  la	  possibilitat	  d’exercitar	  els	  drets	  d’accés,	  cancel·∙lació	  i	  oposició	  de	  
conformitat	  amb	  l’establert	  a	  la	  Llei	  15/1999	  davant	  l’Escola	  de	  Música	  Tradicional	  La	  Xafigà,	  
podent	  exercir	  aquests	  drets	  a	  través	  dels	  mitjans	  següents:	  Escola	  de	  Música	  Tradicional,	  Av.	  
Gandia	  s/n,	  03830	  Muro,	  96	  651	  69	  01	  escola@laxafiga.com	  
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