FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
REQUIEM DE G. FAURÉ – PARTICIPATIU
16 NOVEMBRE 2019 (El Masnou)
(possibilitat de concerts addicionals, a confirmar)

MES INFORMACIÓ: www.corscandicus.org / Tel. 608637685
La participació en el projecte implica l’abonament d’una quota única de 20€ per
contribuir a les despeses generals. Al cantaire se li facilitarà el material en format
electrònic o fotocòpia i l’haurà d’imprimir i enquadernar amb tapa posterior negra.
Assistència als assaigs voluntària a partir 1 juny i obligatòria a partir 1 setembre.
Assaigs: Dimecres de 21-23h a l’Equipament Vienesos (C/ Segarra,12-El Masnou).
La direcció i junta de Cor Scandicus es reserven el dret d’admissió amb possibilitat de
prova de nivell i de revisar la participació al projecte en funció de l’assistència als
assaigs i el nivell assolit pel cantaire.
NOM I COGNOMS DEL CANTAIRE: __________________________________________
_______________________________________________________________________
TELÈFON: _____________________
CORREU ELECTRÒNIC: ___________________________________________________
ANY DE NAIXEMENT: _______

ANYS D’EXPERIÈNCIA CORAL: ______

CORAL ON CANTA ACTUAL O RECENTMENT: ________________________________
¿HA CANTAT ANTERIORMENT AQUESTA PEÇA?

SI

NO

En cas afirmatiu, indicar data i informació del darrer concert on la va interpretar:
_______________________________________________________________________
CORDA A LA QUE CANTA:
SOPRANO
CONTRALT
TENOR (especificar primer o segon)
BARÍTON
BAIX

Consento el tractament de les meves dades segons les polítiques de privacitat
adjuntes:

SI

NO
Signatura i data:

Política de privacitat
S'informa a l'interessat que les dades personals recollides seran incloses en els fitxers automatitzats i no automatitzats- responsabilitat de COR SCANDICUS, amb CIF Gg60104387,
inscrita amb el número 13134, de la secció 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya/Demarcació de Barcelona, i amb domicili social a Passatge Sistrés, 1, 4rt 3ª, sent per
tant COR SCANDICUS el responsable del tractament de les seves dades personals.
Vostè autoritza expressament a COR SCANDICUS al tractament de les seves dades personals,
amb la finalitat de fer-ne la corresponent gestió administrativa general i la gestió dels serveis
oferts, concretament la tramitació i gestió de la seva sol·licitud per poder fer col·laboracions
eventuals amb el cor i, en cas de que la seva mencionada sol·licitud sigui acceptada, gestionar
la seva alta com a col·laborador de COR SCANDICUS, així com per remetre-li informació
d’activitats i concerts organitzats per COR SCANDICUS per qualsevol mitjà incloent el correu
electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari, durant -i fins i tot finalitzada- la seva
relació amb nosaltres.
En cas que vostè sigui seleccionat per formar part de COR SCANDICUS, vostè autoritza
expressament per poder fer pública la seva condició de cantaire del cor mitjançant la inclusió a
la nostra pàgina Web del seu nom, cognoms i/o biografia. La base legal per al tractament de
les seves dades personals és el consentiment de l’interessat. En cas de que no desitgi que li
remetem informació d’activitats ni informació promocional de productes o serveis propis i/o
de COR SCANDICUS, marqui la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del
qual recavem les seves dades personals.
Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser
necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els
nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació. Posteriorment, les seves
dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que
habiliti la seva conservació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el
seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a
alguna o totes les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la
fotocòpia del seu DNI- a COR SCANDICUS per correu postal o correu electrònic a
info@corscandicus.org, indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Drets”.
L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament,
vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en
matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).
Vostè autoritza la divulgació de la seva imatge i veu en relació a l’activitat objecte d’aquest
acord en fotografies, vídeos i gravacions sonores.

