
Escuela de Idiomas
EMI BRIÓN

FOLLA DE MATRÍCULA CURSO 2021/2022

IDIOMA / GRUPO: NIVEL:

DÍAS : HORA: 

DATOS DO ALUMNO/A

NOME: APELIDOS: 

N.I.F.: D. NACEMENTO: 

DIRECCIÓN: 

C.P.: LOCALIDADE: 

PROVINCIA: EMPADROADO/SOCIO: SI NO

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL: 

E-MAIL: 

EN CASO DE SER MENOR DE IDADE O ALUMNO

NAI/PAI/TITOR/A: TELÉFONO MÓBIL: 

NAI/PAI/TITOR/A: TELÉFONO MÓBIL: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA (Datos do titular da conta)

NOME E APELIDOS: N.I.F: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA

COTA MENSUAL (Marque cunha X a cota correspondente)*

Cuota Base - 32.00 € X

- A entrega da folla de matrícula supón a aceptación da domiciliación da 1a cuota.
- A domiciliación das cotas efectuarase entre os días 1 y 10 do mes corrente.
- Na cota mensual xa se teñen en conta e están prorrateados os días non lectivos.
- No caso de que queira procesar a baixa, deberá notificar á Secretaría de EMI antes do día 25 de cada mes para proceder ao tratamento da baixa e cancelación
da domiciliación do mes seguinte.
- No caso de que o alumno se presente a un exame mediante get brit! permite a comunicación do resultado a través do medio que se considera máis adecuado
para a difusión.
- No caso de que as circunstancias non permitan o desenvolvemento das clases en persoa, desenvolveranse en liña a través do Campus virtual get brit!.

D./ Dª.: ___________________________________________________________________ como pai / nai / titor/a do
alumno/a acepto a inscripción na Escola de Idiomas, o seu Reglamento de Funcionamento Interno e as condicións
anteriormente expostas e autorizo a utilizar fotografías e vídeos nos que apareza, mediante a inclusión da sua imaxe nos
termos previstos na lei, así como o cobro das cotas a través de domiciliación bancaria (previsto entre o 1 e o 10 do mes
corrente).
______________________________ a ______________ de _______________________ de 20____ Firma:

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, informámoslle de que os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro titularidade de SERVICIOS
LINGÜÍSTICOS GALICIA ( get  brit!) coa finalidade de posibilitar as comunicacións da mesma cos distintos contactos que esta mantén dentro do exercicio da súa actividade. Sen prexuízo
diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición así como os demais dereitos que recolle o citado regulamento, para o que
debe dirixirse a SERVICIOS LINGÜÍSTICOS GALICIA ( get  brit!) situado en C/ Rua Feans, 1 – 3, 15701 Santiago de Compostela achegando fotocopia do documento acreditativos de
identidade ou ben por correo electrónico a escolas@getbrit.es En virtude da lei 34/2002 de 11 de Julio de Servizos da Sociedade da Información e Correo Electrónico ( LSSI-CE), esta
mensaxe e os seus arquivos adxuntos poden conter información confidencial, polo que se informa de que o seu uso non autorizado está prohibido pola lei. Se recibiu esta mensaxe por
equivocación, por favor notifíqueo inmediatamente a través desta mesma vía e borre a mensaxe orixinal xunto cos seus ficheiros adxuntos sen lelo ou gravalo total ou parcialmente.
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