
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CIF.: G54278635 

C/ RICARDO URRIOS, 19 – 03570 LA VILA JOIOSA (ALACANT) 
 

 
FORMULARI  PER  A  SIGNAR  PER L’ALUMNE I  SOCI  A  

L’INICI  DE  LA  RELACIÓ  
 

Responsable: Colla de Dolçainers i Tabaleters Els Valerios  
C.I.F.: G54278635  
Adreça: C/ Ricardo Urrios, 19 – La Vila Joiosa (Alacant)  
Correu electrònic: escola@elsvalerios.com   
 
ALUMNE / SOCI  

Nom i Cognoms alumne/a 
  

D.N.I. 

Nom i Cognoms pare/mare/tutor                                                         D.N.I. 

Adreça: 

Localitat: Província: 

 Tel. Mòbil: Tel. fix: e-mail: 

 

En compliment  del Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016, li informem que les seues  
dades personals seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de: Colla de Dolçainers i 
Tabaleters Els Valerios amb l’objectiu de prestar-los el servei sol·licitat, de realitzar-ne la facturació i 
de informar-los dels serveis realitzats per la nostra Societat.  

 

En  aquest  sentit,  vostè  consent  de  forma  expressa  que  les  seues  dades  siguen  tractades  per  
aquesta Associació per a donar compliment a les finalitats indicades.  

 

Així mateix, li informem que vostè consent de forma expressa:  
 

- Que les imatges, fotografies i vídeos digitals, enregistraments àudio, enregistraments 
audiovisuals, materials o publicacions impreses, publicacions o presentacions electròniques, llocs 
web i xarxes socials, preses a les nostres instal·lacions o actes de l’Associació, puguen aparèixer en 
memòries, revistes, pàgina Web o qualsevol altre tipus de publicació o material orientat a la 
informació  i  difusió  dels  objectius  d’aquesta  Societat,  atès  que  el  dret  a  la  pròpia  imatge  està 
reconegut a l’article 18 de la Constitució Nacional i regulat per la Llei 1/1982 del 5 de maig de 1982, 
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  

 

- Que el seu nom i adreça postal siguen cedides per al tractament a empreses de preparació i 
enviaments de correspondència.  
 

Les dades no se cediran a tercers tret dels casos previstos o en aquells que existesca una 
obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o 
durant els anys necessaris per a complir amb la normativa vigent.   

 
Així mateix, li informem que vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, 

oposició, supressió i limitació enviant escrit signat i fotocòpia de document oficial que li 
identifique,  a la següent adreça postal, Colla de Dolçainers i Tabaleters Els Valerios, C/ Ricardo Urrios, 
19 - 03570 La Vila Joiosa (Alacant) o mitjançant correu electrònic a escola@elsvalerios.com.   
 

La Vila Joiosa, a ___ de _______________________ de _______ 
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