SOLICITUDE DE ACCESO AO 1.º CURSO DO
GRAO ELEMENTAL
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA
CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS
(CONVOCATORIA DE SETEMBRO)

(Selo de rexistro)

Curso:

Datos do/a alumno/a
Nome e apelidos

NIF/NIE

R./Lg.(1)

Núm.

Parroquia

Código Postal

Provincia
(1)

enderezo para a notificación postal

Bloq/escaleira
Municipio
Enderezo electrónico(2)

Teléfono
(2)

Andar/porta

enderezo electrónico para a notificación electrónica

Datos da nai, pai ou titor/a legal
Nome e apelidos

NIF/NIE

R./Lg.(3)

Núm.

Parroquia

Cód. Postal

Provincia
(3)

enderezo para a notificación postal

Bloq/escaleira
Municipio
Enderezo electrónico(4)

Teléfono
(4)

Andar/porta

enderezo electrónico para a notificación electrónica

EXPOÑO: que está aberto o prazo para solicitar a realización das proba de acceso ao 1ª curso de grao elemental no Conservatorio Municipal de Musica
para a convocatoria de Setembro de 20______.

SOLICITO: participe nas probas de acceso ao 1ª curso de grao elemental optando ao instrumento:
1ª OPCIÓN: ________________________
2ª OPCIÓN: ________________________

Betanzos

de

de

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

“De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE BETANZOS, con
enderezo PRAZA DE GALICIA, NÚM. 1, 15300 – BETANZOS (A Coruña). Os datos utilizaranse para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos
non se cederán a terceiras persoas, agás por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou
retirar o consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE BETANZOS dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e detallada sobre
protección de datos solicitándoa en: PRAZA DE GALICIA, NÚM 1, 15300 – BETANZOS (A Coruña).”
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