
FICHA DE INSCRICIÓN IB STUDIO 

(Sombreado a cubrir pola administración)  

DATA: _______________ 

TIPO DE TARIFA:________________________ 

GRUPOS:_______________________________________

_______________________________________________ 

DATOS DO SOCIO TITULAR E SOCIO BENEFICIARIO: 

Nº_________ 

NOME:_________________________________________

APELIDOS:______________________________________

_______________________________________________ 

DATA DE NACEMENTO: __________________ 

DNI:________________________ 

ENDEREZO:______________________________________

________________________C.P:__________      

MUNICIPIO:_____________________________  

TLF:___________________ e 

_______________________ 

E_MAIL:________________________________________ 

SOUBÉCHES DE NÓS  A TRAVÉS DE:                                       [  ] Folletos-buzoneo                                                                     

[  ] Internet     [  ] Redes sociais                                                [  ] Prensa                                                                                         

[  ] Amig@                                                                                    [  ] Outros:…………… 

DATOS DO PAI/NAI OU TITOR/A                                              

(En caso de menor de idade): 

NOME:_______________________________________ 

APELIDOS:______________________________________

_______________________________________________ 

DNI:__________________________ 

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO 

(SEPA).   

Referenza da orde ………………………………………….. 

Tipo de pago:[  ] recorrente             [  ] único    

DATOS DO DEUDOR: (A cumprimentar polo debedor. TODOS OS 

CAMPOS HAN DE SER CUMPRIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
Unha vez asinada esta orde de domiciliación será enviada ao acredor 

para a súa custodia). 

Nome e apelidos:____________________________ 

_______________________________________________

NIF:_______________________ 

Enderezo completo:  ___________________________ 
__________________________ Nº________Pta_____ 
Código  Postal______________  
Poboación/Provincia:______________________________
___________________________________________ 
 
 

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o debedor,                  

[  ] SI AUTORIZA, conforme ao Regulamento 260/2012 de 14 de 

marzo:  
-a) Ao acredor STARBEN,S.L, con enderezo en Av. de Lugo, 173 baixo, 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) ESPAÑA, provista de C.I.F.   

B-70456306 e con identificador nº ES72001870456306, a enviar 

instrucións á entidade del debedor para adeudar na súa conta. 
-b) Á entidade para efectuar los adeudos en su conta seguindo as 
instrucións do acredor. Como parte dos seus dereitos, o debedor está 
lexitimado ao reembolso pola súa entidade nos termos e condicións 
do contrato subscrito coa mesma. A solicitude de reembolso deberase 
efectuar dentro das oito semanas que seguen á data de adeudo en 
conta. Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa 
entidade financeira. 
 
 
Asinado:……………………………………………………………………………………………. 

Santiago de Compostela, a ………… de …………………………….. de …………… 

 
TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DA FICHA DE 

INSCRICIÓN (RELACIÓN CONTRACTUAL) 

NORMATIVA PARA CLIENTES: 

• O curso comeza a primeira semana de setembro e remata na 
última de xuño. O custo do curso divídese en mensualidades. 
O importe da matrícula anual máis o importe da primeira 
mensualidade cobrarase no momento da alta en efectivo. 

• Todos os recibos posteriores poden ser domiciliados por 
banco.  

• O resto das cotas mensuais deben abonarse antes do día 7 
de cada mes presentando o carné de alumno nese momento. 
Pasada esa data se deberá aboar a recarga oportuna. A falta 
de pagamento despois de 20 días supón a perda da 
matrícula. 

• Se un recibo bancario ven devolto por causas alleas a nós se 
poderán aplicar as recargas oportunas. 

• Se un alumno matriculado, remata as clases en xuño, 
participa na gala de fin de curso e comeza as clases do novo 
curso en setembro, se beneficiará da matrícula anual de 
balde, entregando a instancia de pre-inscrición antes do 
remate do mes de xullo do curso anterior. Se non se 

cumpren ditas condicións terase que aboar a matrícula 
(25€) do novo curso. 

• O pago do curso é mensual, e as clases son 
semanais. Non podéndose recuperar dunha semana para 

outra. 

• A inscrición pódese formalizar calquera día do mes, e está 
aberta ata o mes de marzo (incluído). Se formalízase a 
inscrición na 2ª metade do mes abonarase a totalidade da 
cota mensual.  

• Non se devolverá o importe da matrícula nin da 
mensualidade, por causas de falta de asistencia. 

• No caso de ter recibos pendentes débese aboar o seu 
importe para poder acceder ás clases. 

• A non asistencia a clases non presupón a falla de pagamento 
dos recibos. O pago é polo curso completo dividido en 
mensualidades. 

• Requisito indispensable avisar antes do día 20 de cada mes 
para notificar cambios de cota e baixa no estudo. 

• No momento da alta farase entrega dun carné de alumno 
que deberá levar sempre que acuda ao estudo. Para entrar 

Nº de Cuenta-IBAN: 

                        



ao recinto é obrigatorio mostrar o carné á persoa de 
recepción. 

• É obrigatorio cambiar o calzado da rúa ao pasar recepción e 
acceder ao corredor, ase como utilizar calzado limpo e seco 
nas aulas. 

• Está prohibido comer no interior das aulas. 

• O persoal do estudo non se fai responsable dos alumnos 
fóra do horario das clases nas que estea matriculado. 

• Exclusivamente os alumnos de 3 a 7 anos serán entregados 
ao profesor/a polos seus responsables na entrada da aula 
no momento de comezar a clase. Ao finalizar a mesma os 
responsables deberán esperar aos seus cativos na mesma 
porta onde serán entregados polo seu profesor/a. 

• Recomendamos o uso de roupa e calzado cómodo, 
adaptado á actividade ase como botella de auga e toalla se 
fora necesario. 

• Todos os alumnos participan na gala de fin de curso que 
realizamos todos os anos a finais do mes de xuño. 

• Non nos facemos cargo dos efectos persoais. Deberanse 
levar co alumno ao interior do aula ou dentro dunha taquilla 
que poderás solicitar en recepción deixándonos o teu carné 
de alumno ou DNI. 

• Os alumnos maiores de 10 anos dispoñen dunha sala de 
estudo e descanso da que poderán facer uso gardando 
silencio e utilizando auriculares se se desexa escoitar música. 

• Os alumnos menores de 10 anos teñen prohibido o acceso á 
segunda planta (sala de estudo), nin acceder ás escaleiras 
sen estar acompañados do seu titor. 

• Pregamos aos pais que non saturen os corredoiros do centro. 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE :                 
Coa marca na casiña correspondente, o titular ou titor/a do socio 

beneficiario declara expresamente, dado que non presenta ningún 

certificado médico oficial de aptitude, que non ten ningún tipo de 

doenza, defecto físico ou psíquico e/ou enfermidade que lles 

impidan a práctica normal de actividade física e exonera 

expresamente a STARBEN, S.L. da responsabilidade sobre calquera 

lesión e/ou enfermidade anterior do titular ou socio beneficiario á 

firma do presente documento, así como tamén exonera a STARBEN, 

S.L. sobre calquera responsabilidade que poida derivarse con 

motivo de posibles incidentes, que xurdan en ocasión da practica da 

actividade polo titular ou socio beneficiario no desenvolvemento da 

actividade contratada con esta empresa, causados por lesións e/ou 

enfermidades do mesmo anteriores á firma do presente 

documento.   

 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. 

DEREITOS DE IMAXE:                                                 
Coa marca na casiña correspondente, o titular ou titor/a do socio 

beneficiario autoriza expresamente, a STARBEN S.L. á gravación 

e/ou captación da imaxe física do titular e socio beneficiario, dentro 

das actividades e festivais que  desenvolva a empresa dentro e fóra 

das súas instalación e á súa  posterior emisión para á súa 

comunicación pública por tódolos medios para  todo o mundo e sen 

limitación temporal, sen percibir por isto retribución ningunha. 

 AUTORIZACIÓN Á REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

FÓRA DO CENTRO:                                                                        

Coa marca na casiña correspondente, o titor/a do socio beneficiario 

autoriza expresamente a este á realización das exhibicións, 

festivais, desfiles, excursións e cantas actividades fóra do centro no 

que estea matriculado, que STARBEN, S.L. organice ou participe.                                                    

 

(Antes de asinar asegúrese de ler e comprender ambas caras 

desta folla e marcar segundo proceda nas casiñas en negriña):                                   

O titular ou titor/a do socio beneficiario e no seu caso o pagador, 

manifesta expresamente:                                                                       
-[  ] 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 (marcar se non presenta certificado médico de 

aptitude)/[  ] NON exonero a STARBEN,S.L. de toda 

responsabilidade derivada de incidentes e ou lesións ou 

enfermidades causadas por lesións ou enfermidades do titular e 

socio beneficiario anteriores á firma do presente documento.                                                                                     

-[  ] SI / [  ] NON autorizo á captación e/ou gravación da imaxe 

física do titular e socio beneficiario.                                                                                                               

-[  ] SI / [  ] NON autorizo ao socio beneficiario menor de idade á 

realización das actividades fóra do centro no que estea matriculado.                                                
-[  ] SI haber lido, comprendido e aceptado todas as normas,   

información básica de Protección de Datos, así como aceptado (se é 

o caso) as autorizacións e exoneracións que figuran no presente 

documento, no seu nome e en representación do socio beneficiario, 

as cales supoñen os termos e condicións que rexerán a presente 

relación contractual, e en proba da súa conformidade asina a 

presente ficha de inscrición-contrato:  

 

 

Asinado:……………………………………………………………………………………… 

Santiago de Compostela, a ………… de …………………………….. de ………………….. 

 

 

 

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  

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


INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN 

DE DATOS: 

RESPONSABLE, FINALIDADE E LEXITIMACIÓN:                                  

Segundo establecido no novo Regulamento Xeral de Protección de 

Datos europeo (RGPD), STARBEN SOCIEDADE LIMITADA, lle informa 

de que os seus datos persoais e a información que Vde. facilite a 

través deste contrato, incorporaranse ao ficheiro físico e 

automatizado “CLIENTES” debidamente inscrito na Axencia 

Española de Protección de Datos sendo  titular:                            

Identidade: STARBEN,S.L. CIF: B-70456306                                                                                           

Enderezo: Av. De Lugo, 173 baixo,                                                                 

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)                                                               

Teléfono: 881 162 378                                                                                                          

Correo electrónico: info@grupostarben.es                                                     

Este ficheiro ten por finalidade a xestión do envío da información 

solicitada por vostede, a formalización e xestión das altas e baixas 

na contratación dos produtos e servizos ofrecidos por STARBEN, S.L. 

e no mantemento, xestión, facturación, cumprimento e control da 

relación contractual entre vostede e STARBEN,S.L. conforme á base 

legal da execución do contrato de prestación servizos relativa a súa 

información fiscal do titular (DNI, nome e apelidos e enderezo) e do 

titor/a, no seu caso, que autorice ao menor (DNI, nome e apelidos).                                                                                     
Co consentimento expreso, o titular, no seu nome e en 

representación do socio beneficiario menor de idade (en caso de 

pai, nai ou titor/a),  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 en base ao resto de datos facilitados por vostede, sen 

que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a 

execución do contrato de prestación de servizos. 

Finalidade comercial ou de publicidade: 
Así mesmo a finalidade do ficheiro ten por obxecto a 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 por 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 vostede consinte 
expresamente. Non se tomarán decisións automatizadas en base a 
ningún “perfil comercial” que se elabore en base á información 
facilitada. 

CONSERVACIÓN:                                                                         

Informámoslle que STARBEN, S.L. ten implantadas as medidas de 

seguridade necesarias para custodiar debidamente a súa información 

conforme a normativa vixente. Podemos conservar a súa Información 

Persoal durante o tempo que a súa ficha de cliente este activa ou 

cando sexa necesario para ofrecerlle os nosos servizos solicitados. 

Podemos seguir conservando dita Información Persoal, incluso despois 
de desactivar a súa conta de cliente e/ou deixar de utilizar calquera 
dos servizos, quedando bloqueados segundo sexa razoablemente 
necesario para cumprir coas nosas obrigacións legais, resolver disputas 
acerca de nosos clientes, previñer o fraude e abuso, facer cumprir os 
nosos acordos e/ou protexer os nosos intereses lexítimos nos períodos 
fixados na lexislación vixente, tras os que unha vez alcanzados ditos 
datos persoais serán destruídos e cancelados. 
 
DESTINATARIOS: 
Vostede queda informado de que os seus datos persoais e a 
información aquí recollida non serán cedidos a terceiros, salvo 
unicamente en caso de existir obrigación legal, para as finalidades e 
obxectos expresados nos parágrafos anteriores, a sociedades e/ou 
empresas colaboradoras e administracións públicas, estendendo para 
elo a estas, a autorización expresa para o uso do correo electrónico ou 
medio equivalente. Esta autorización faise efectiva de xeito retroactivo 
a calquera tratamento destes datos feitos xa por parte do titular do 
ficheiro, sempre e cando a finalidade fora a anteriormente indicada. 
Tamén faise efectiva para calquera outro tratamento necesario para a 
prestación de servizos de recente ou nova contratación con 
STARBEN,S.L.  
 

DEREITOS:                                                                                                            

Non obstante ao anteriormente dito, vostede ten dereito a obter 

confirmación sobre se en STARBEN, S.L. tratamos os seus datos 

persoais, por tanto ten dereito de balde, sen prexuízo do deber de 

bloqueo a:                                                                                                                    

-Acceder aos seus datos persoais;                                                                     

-Rectificar os datos inexactos;                                                                                       

-Cancelar ou suprimir os datos que resulten ser inadecuados ou 

excesivos;                                                                                                                  

-Solicitar a limitación do seu tratamento;                                                     

-Exercer o dereito de oposición ao seu tratamento cando xa non sexan 

necesarios;                                                                                                            

-Retirar o consentimento outorgado, se é o caso, para outras as 

finalidades específicas, sen que elo afecte á licitude do tratamento 

baseado no consentimento previo á súa retirada;                                  

persoalmente ou dirixindo un escrito en calquera caso, coa solicitude 

de xeito expreso (xunto coa fotocopia do DNI), a: STARBEN,S.L. no 

enderezo:  Av. De Lugo, 173 baixo C.P. 15703 Santiago de Compostela  

(A CORUÑA) - Telf. 881 162 378, ou no correo electrónico: 

info@grupostarben.es .                                                                                        

Así mesmo pode exercer o dereito a reclamar ante a Autoridade de 

Control competente en materia de Protección de Datos. 

Para máis información sobre Protección de Datos consultar:                                                                

PORTAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS: www.eugdpr.org   

AXENCIA ESPAÑOLA PROTECCIÓN DE DATOS: www.agpd.es  

mailto:info@grupostarben.es
mailto:info@grupostarben.es
http://www.eugdpr.org/
http://www.agpd.es/

