
INSCRICIÓN NA ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE LAXE para o CURSO 2022 – 2023

MAIORES DE IDADE

DATOS DO/A ALUMNO/A

NOME: 

APELIDOS:

ENDEREZO:

IDADE:

TELÉFONO/S: E-MAIL

INSTRUMENTO: 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Don/a  _____________________________________,  con  DNI  _____________________, comprométome a

participar nas clases da Escola Municipal de Música de Laxe e nas diferentes actuacións que se organicen ó longo

do curso por parte da Escola Municipal de Música, a non ser por causa de forza maior. 

A falta inxustificada ás sesións de ensaio ou ás actuacións programadas durante o curso pola Escola de Música

Municipal, poderán ser causa de baixa e expulsión da mesma, así coma de inadmisión en vindeiros cursos.

En Laxe, a ____  de outubro de 2022.

Asdo.: O/a alumno/a

_________________________________



Autorización informada para o uso e cesión de dereitos da imaxe persoal para 

maiores de idade da Escola Municipal de Música de Laxe

O dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18.1 da Constitución Española e regulado pola Lei Orgánica 1/1982, de

5 de maio, de protección do dereito ó honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e o Regulamento (UE)

2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que

respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (En adiante RGPD). 

D. Francisco Charlín Oróns, alcalde do Concello de Laxe, en representación da Escola Municipal de Música dependente

deste, con CIF P-1504100-G,  solicita o seu permiso para o uso da súa imaxe e voz, conforme á seguinte AUTORIZACIÓN DE

D.  /Dna.  ______________________________________________,  con  DNI  ___________________,  domicilio  en

__________________________________ e número de teléfono____________________,

1.  Para  que esta  entidade  poida fixar  a  túa imaxe,  así  como a  túa silueta  e  a túa voz  ou efectos  sonoros,  e  outras

reproducións  do  seu  aspecto  físico,  especialmente  mediante  fotografías  ou  vídeos  que  poidan  realizarse  durante  as

actividades que se relacionan a continuación: 

 Actividades ordinarias individuais ou en grupo (actuacións, ensaios...)

 Actividades extraordinarias (reunións, charlas, comidas, viaxes,…)

 Outras actividades relacionadas coa entidade nas que interveña o interesado. 
 

2. Asi mesmo, autorizo á entidade a facer uso das imaxes e voz tomadas, empregándoas e comunicándollas ó público,

sempre dentro da mencionada finalidade, especialmente mediante a publicación nos seguintes medios: 

 Webs dependentes do Concello de Laxe. 

 Redes sociais do Concello de Laxe.

 Montaxes multimedia (CD ou DVD con fotos, películas, etc.). 

 Documentos informativos da actividade, como reportaxes, trípticos informativos, carteis, artigos, notas de prensa,

e outros documentos que difundan e den publicidade ás actividades relacionadas coa Escola de Música Municipal.

 Informes, documentos ou solicitudes destinados a outras administracións públicas.

3. De conformidade co establecido no artigo 13 RGPD, declaro coñecer os seguintes aspectos: 

 Que as imaxes tomadas poderán ser incorporadas a un ficheiro do cal e  responsable o CONCELLO DE LAXE  con CIF

P1504100G,  con  domicilio  en   Av.  Cesáreo  Pondal  núm.26  –  15117   -  LAXE  (A  CORUÑA),  e  con  EMAIL:

correo@laxe.es,  que poderá tratar as mesmas e facer uso delas nos termos e para a finalidade fixados neste

documento.

SÍ DOU O MEU CONSENTIMENTO.

NON DOU O MEU CONSENTIMENTO.

SÍ DOU O MEU CONSENTIMENTO.

NON DOU O MEU CONSENTIMENTO.



 Que estas imaxes e audios serán sempre empregadas sen fins de lucro por parte do Concello de Laxe. 

 Que o destinatario destes datos será unicamente o devandito responsable, quen non realizará cesión algunha dos

mesmos, salvo as comunicacións ós encargados do tratamento que colaboren na prestación dos servizos ós que se

refire o tratamento. 

 Que a base xurídica do devandito tratamento é o propio consentimento, o cal poderá ser retirado en calquera

momento, sin que iso afecte ó lexítimo tratamento realizado hasta esa data. 

 Que as devanditas imaxes serán conservadas polo tempo exclusivo para dar cumprimento á finalidade para a que

foron recabadas e mentres non prescriban os dereitos que poidan exercitar contra o responsable, salvo norma que

dispoña un prazo superior. 

 Que a non autorización expresada anteriormente, será tida en conta pola entidade a efectos de evitar no posible

recopilar os meus datos, como poden ser a toma de imaxes. En todo caso, tendo tomada a imaxe a través de

fotografía, vídeo ou calquera outro medio de captación procederase a distorsionar os teus rasgos diferenciables,

sobre todo cando na captura concorra a túa imaxe con a doutros menores que autorizaran a sua captura, nos

termos aquí previstos, ó uso, tratamento e cesión da túa imaxe.

 Que o alumno/a renuncia a calquera tipo de recompensa económica ou doutra natureza pola súa aparición nas

fotografías e gravacións mencionadas.

 Que en calquera momento podo exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e

portabilidade, mediante escrito dirixido ó Concello de Laxe e presentándote nas oficinas do mesmo co teu DNI

  Así mesmo, teño a posibilidade de presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. 

4. Consinto no tratamento dos meus propios datos persoais contemplados no presente documento, coa única finalidade de

xestionar  as  autorización  informadas.  Todo isto  coas  mesmas  características  e  dereitos  contemplados  nos  parágrafos

anteriores. 

En Laxe, a   ___  de outubro de 2022                  

          O 1º tenente de alcalde,                               O/a alumno/a

            Francisco Charlín Oróns                                  ______________________

Delegación por ausencia por Resolución núm. 509/2022

e en substitución legal, en virtude do artigo 47 do Real

decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se

aproba o Regulamento de organización, funcionamento

e réxime xurídico das entidades locais e o artigo 23.3 da

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de

Réxime Local, de don José Luís Pérez Añón, alcalde do

Concello de Laxe.)

SÍ DOU O MEU CONSENTIMENTO.

NON DOU O MEU CONSENTIMENTO.
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