Autorització d'ús d'imatge
“Musicart Sarrià” disposa a Internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves
activitats, també es fan publicacions diverses sobre paper o format audiovisual.
En aquesta pàgina web es poden publicar imatges o formats audiovisuals en els quals
apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per
poder publicar fotografies o suports audiovisuals on apareguin els seus fills i filles, on aquests
o aquestes siguin clarament identificables.
Jo (Nom i cognoms):
Amb D.N.I o passaport:
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i filmacions corresponents
a les activitats lectives, complementàries organitzades per “Musicart Sarrrià” i publicades a la
pàgina web del centre, filmacions destinades a difusió pública no comercial, fotografies per a
revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
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Signatura,
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Dades Bancàries

ALUMNE (Nom i cognoms):

TITULAR DEL COMPTE (Nom i Cognoms):

NOM DE L'ENTITAT BANCARIA (Banc/Caixa):

ADREÇA DE L'ENTITAT BANCÀRIA:

NÚMERO DE COMPTE O LLIBRETA:
__ __ __ __ /

__ __ __ __ /

Entitat

Oficina

__ __ /
D.C.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Núm. de Compte

Sr. Director,
Li agraïria prengui nota d’atendre fins nou avís els rebuts que al meu càrrec siguin
presentats per Musicart Sarria “Taller de Música” amb C.I.F: J-60684438.
Signatura del titular del compte

Atentament,
Barcelona,

d

de 20

Nota: La quantitat es cobra de l’1 al 5 de cada mes. En cas de devolució del rebut la comissió
corre a compte del domiciliat.
Les dades lliurades s'empraran exclusivament per a dur a terme les gestions bancàries.

