FULL D’INSCRIPCIÓ A L’AMPA / MODIFICACIÓ DE DADES
Curs 2019/20

Dades de la família de l’alumne/a
Número de soci (si es té)
Cognoms de la família
Adreça
Codi postal

Població

Nom de la mare/tutora
Nom del pare/tutor
Adreça de correu electrònic de contacte
Telèfon/s de contacte

Dades de/ls alumne/s
1. Nom i cognoms
Data de naixement

Curs i classe

2. Nom i cognoms
Data de naixement

Curs i classe

3. Nom i cognoms
Data de naixement

Curs i classe

4. Nom i cognoms
Data de naixement

Curs i classe

Formes de pagament (preu 25€ / curs)
- En efectiu, al local de l’AMPA (consulteu horaris al web).
- Per transferència bancària o ingrés al compte ES21 0081 0006 2200 0159 2870 del Banc Sabadell.
- Pagament introduint el codi d’Entitat 002887 als caixers del Banc Sabadell, escollint l’opció “Pagament a
tercers”.
Cal lliurar el comprovant del pagament i el full d’inscripció al local de l’AMPA.

Els signants es responsabilitzen de la veracitat i exactitud de les dades facilitades i de comptar amb l'autorització dels tercers
per al subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries.

FULL D’INSCRIPCIÓ A L’AMPA / MODIFICACIÓ DE DADES
Curs 2019/20

Informació bàsica sobre protecció de dades
Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre), us informen que
les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA CEIP Miquel Martí i Pol de Viladecans, amb
domicili a l’Avinguda Jocs Olímpics s/n, 08840, de Viladecans (Barcelona), que és l’entitat responsable del
tractament de les vostres dades personals, amb la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA. Amb
aquesta autorització accepteu rebre les comunicacions de l’AMPA per a informar-vos de les activitats i serveis que
es desenvolupen. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació́, cancel·lació́ i oposició́ per correu postal,
presencialment o enviant un correu electrònic a info@ampamiquelmartipol.es. També podeu consultar la
informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web: http://www.ampamiquelmartipol.es/

SÍ, AUTORITZO ☐

Informació bàsica sobre drets d’imatge
L'AMPA realitzarà al llarg de l'any diferents activitats de les quals voldrem fer difusió i lliurar als pares el resum de
les actuacions, tallers, etc. que s'hagin portat a terme. Per tal de poder realitzar aquesta finalitat l'AMPA us
sol·licita el consentiment per la recollida i tractament de les imatges dels vostres fills/es en les diferents activitats
organitzades, i la seva posterior utilització de les imatges per a la difusió d'activitats de l'AMPA en diferents
mitjans: memòria anual, DVD, àlbums de fotos, portal web, xarxes socials, etc. També és possible que durant la
presa d'imatges de les activitats es pugui captar de forma accessòria la vostra imatge o la de tercers que us
acompanyin a l'acte, en cas que no hi desitgeu aparèixer preguem que ho feu saber al personal encarregat
d'organitzar l'activitat per tal que ho tingui en compte. Aquesta autorització per a la utilització de les vostres
imatges i so es fa a l'empara del que es disposa en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret
a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquesta autorització no està sotmesa a cap termini
temporal ni està restringida a l'àmbit nacional de cap país, i s’entén feta amb caràcter gratuït.

AUTORITZO

Viladecans, a

SÍ ☐

de

NO ☐

(marqueu el que correspongui)

de

Signatura pare/mare/tutor

Signatura pare/mare/tutor

Els signants es responsabilitzen de la veracitat i exactitud de les dades facilitades i de comptar amb l'autorització dels tercers
per al subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries.

