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RESERVA DE PLAZA E PREINSCRICIÓN DE MATRÍCULA IB STUDIO 

(Entregar esta folla na recepción antes do 30 de xuño) 

O novo curso comenza a primeiros de setembro e remata a finais de xuño. Os alumnos que 

realicen o curso completo e polo tanto comecen en septembro obterán gratis a matriculación 

en este curso. 

 
❖ Nome e apelidos do alumno: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❖ Data de nacemento: …………………………………….  

❖ □ Sí recibió clases de danza con anterioridade.  Estilo: ……………………………………………………. 

❖ Don/Dona……………………………………………………………………………………………………………………………

………… con DNI……………………………………………….. , AUTORIZO a prescripción do meu fill@, 

cuxo nome se indica enriba, en IB STUDIO, para o curso ……/…….  Así mesmo, en caso de 

ser alumn@ matriculad@ no curso anterior e ter o pago domiciliado autorizo a STARBEN, 

S.L. a que efectúe os cargos oportunos ao comenzar o novo curso.  

❖ □ Si QUERO RESERVAR DVD DO ESPECTÁCULO DE FIN DE CURSO. 

❖ AUTORIZACIÓN ALUMNOS DE NOVO INGRESO:                                                                             -

[  ] SI / [  ] NON autoriza a STARBEN,S.L. a recibir e enviar calquera tipo de comunicación 

de información relativa aos seus intereses solicitados pola súa parte por teléfono, correo 

electrónico, SMS e/ou notificacións emerxentes en servizos e aplicacións.                                                                                                                       

-[  ] SI / [  ] NON quero recibir información comercial e/ou publicitaria de STARBEN, S.L.                                                                          

□ Si leín, comprendín e acepto toda a información de Protección de Datos, así como 

aceptado (se é o caso) as autorizacións que figuran enrriba, e en proba da miña conformidade 

se asina a presente instancia:                                                                                                                         

En Santiago de Compostela a, ………. de…………………….do 2………….. 

Asinado:…………………………………………………………………………………………..                                                       

http://www.ibdancestudio.es/
mailto:Info@ibdancestudio.es


www.ibdancestudio.es Av. de Lugo, 173 Santiago  881 162 378 Info@ibdancestudio.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN COMERCIAL OU DE PUBLICIDADE:                         

Poden darse lugar á realización de accións comerciais e/ou publicitarias de GRUPO STARBEN en carácter xeral e 

IB STUDIO en particular, incluíndose así mesmo, o envío de tal publicidade e información comercial correo 

electrónico, SMS e/ou notificacións emerxentes en servizos e aplicacións, aos efectos do artigo 21 da Lei 

34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o que Vde. consinte 

expresamente coa marca na casiña correspondente. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

RESPONSABLE STARBEN,S.L. 

FINALIDADE Xestión do servizo contratado / (ver publicidade) 

LEXITIMACIÓN Execución da relación contractual e facturación. 

DESTINATARIOS Non se cederán datos a terceiros, salvo 

obrigación legal. 

DEREITOS Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como 

outros dereitos tal e como se explica na 

información adicional. 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Pode consultar a información adicional detallada 

sobre Protección de Datos solicitando unha copia en 

recepción ou na nosa páxina web: 

https://starben.wixsite.com/ibdancestudio/aviso-

legal  
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