COR DE LA ICCIC - FULL D’INCRIPCIÓ 2016-2017

Núm.
Cognoms

Nom

Data naixement

Edat

localitat

Adreça

DNI

C. Postal

Localitat

Telèfons
Particular

Mòbil

Altres

e-mail

Estudis de música
Centre

Matèria

Nivell

Director

Anys

Experiència vocal
Cor

Vincle amb la Institució Cultural del CIC (pare/mare, professor/a, alumne/a, personal, altres)
Tipus de vincle

Centre

---------------------------------------------------------------------------------

Quota anual

180 €

Per atendre el pagament dels rebuts (tres càrrecs al curs
de 60 € c/u), lliuro el full de domiciliació bancària a la
Institució Cultural del CIC. En cas de baixa no es retornarà
l’import de la quota que ja s’hagi passat a cobrament..

Signat

--------------------Les dades de caràcter personal
que constin en el full d’inscripció
seran gestionades per la ICCIC,
seguint la Llei 15/99, de 13 de
desembre, (Llei de protecció de
dades)

S’autoritza a la ICCIC a emprar
imatges dels membres del cor
per la seva utilització en
publicacions o altres mitjans de
difusió amb finalitats publicitàries,
seguint la Llei 5/1982

Data

COR DE LA INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC
Nom i cognoms de la persona inscrita ..............................................................................................

LA INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC us informa que disposa d’un fitxer automatitzat, així com un
arxiu documental i audiovisual que contenen dades de caràcter personal i que formen part de la BASE
DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE LA INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC.
L’única finalitat d’aquesta base de dades és prestar els serveis que el/la sotasignant ens sol·licita,
mantenir-lo informat/ada de les nostres activitats i donar compliment als objectius i a l’ideari de la
ICCIC.
Tanmateix, us informem que el centre disposa d’espais de difusió pública d’informació (web, blocs,
revistes, programes i altres publicacions), on es poden publicar imatges de les persones inscrites en
algun curs o activitat de la ICCIC i del personal de la Institució, així com treballs i material elaborat en
l’àmbit de l’activitat corresponent.
Els destinataris de la informació són tots els departaments, col·laboradors i associacions relacionats amb
la ICCIC que siguin necessaris per al correcte compliment de la finalitat expressada anteriorment, així
com tots els estaments oficials als quals estem obligats a cedir les dades per llei.
La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades pot suposar que no es pugui ser atès de la
manera que tenim establerta i la impossibilitat de participar en determinades activitats.
En tot cas, el sotasignat sempre té dret a exercir els drets de consulta, exclusió, oposició, accés,
rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2007 de 21 de
desembre.
La responsable de la base de dades és la Institució Cultural del CIC. Per exercir els drets esmentats i per
a qualsevol aclariment, us podeu dirigir per escrit a la secretaria Virtèlia Escola de Música, a Vallmajor,
11 – 08021 Barcelona, a través de l’adreça de correu electrònic comunicació@iccic.edu, o trucant al
número de telèfon 93 200 11 33.

Atenent a l’esmentat amb anterioritat i d’acord amb el que se’m proposa,
CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO la Institució Cultural del CIC perquè tracti les dades
que voluntàriament cedeixo amb la finalitat que pugui gestionar tota la informació necessària per
aconseguir els seus objectius i els de l’activitat a la qual m’he inscrit, així com perquè les pugui cedir a
aquelles entitats públiques i privades que calgui per donar compliment a les seves finalitats i obligacions.
Tanmateix autoritza la ICCIC perquè pugui publicar imatges, treball i materials de l’activitat als seus
espais de difusió pública.
Barcelona, _________ de __________________________ de ___________

Institució Cultural del CIC
Signatura de la persona inscrita

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe
SEPA Direct Debit Mandate

A completar pel creditor

To be completed by the creditor

ALUMNE/A:
Referència de l’ordre de domiciliació:

.
.

Mandate reference

Identificador del creditor: ES49060G08943086

.

Creditor Identifier

Nom del creditor / Creditor’s name
INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA
Adreça / Address
VIA AUGUSTA, 205
Codi Postal – Població – Provincia – País / Postal Code – City – Town – Country
08021 – BARCELONA – BARCELONA – ESPANYA

.
.

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA a enviar ordres a la vostre
entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les
instruccions de INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i
condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8
setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es troba a la seva disposició en
la seva entitat.
By signing this mandate form, you authorise (A) INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA to send instructions to your bank to debit your account and (B)
your bank to debit your account in accordance with the instructions from INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA. As part of your rights, you are entitled
to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on
which your account was debited. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nom del deutor / Debtor’s name
(Titular del compte de càrrec)
NIF
.
Adreça del deutor / Address of the debtor
.
Codi Postal – Població – Provincia – País / Postal Code – City – Town – Country
To be completed by the debtor

A completar pel deutor

.
Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de compte – IBAN / Account number – IBAN

Tipus de Pagament / Type of payment
Pagament periòdic /

Recurrent payment

X

O / or
Pagament únic / One‐off payment

Data – Localitat on es realitza la signatura:

.

Date – Location in which you are signing

Signatura del deutor:

.

Signature of the debtor:

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP SIGNAT AQUEST ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENTREGAT AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTÒDIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE DELIVERED TO CREDITOR FOR STORAGE.

