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INSCRIPCIÓ DE SOCI
Nen/a 1

Curs que farà

Nen/a 2

Curs que farà

Nen/a 3

Curs que farà

ADREÇA

Deixeu aquesta inscripció a la bústia de l’AMPA abans del 28 de setembre

MUNICIPI

CODI POSTAL

DADES DELS FAMILIARS
NOM PARE/
MARE/TUTOR/A

Telèfon

E-mail pare/mare

NOM PARE/
MARE/TUTOR/A

Telèfon

E-mail pare/mare

AUTORITZO que carregueu la quota de l’AMPA Els Aigüerols (20 € per família) al compte:
Nº DE COMPTE (IBAN):

▢ PAGAMENT EN EFECTIU (20€)
La condició de soci es renovarà automàticament cada curs excepte si la família sol·licita la
seva baixa per escrit o l’alumne causa baixa del centre.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
AMPA Escola Els Aigüerols, amb NIF G-65185969 i adreça al c/Garcia Nieto, 1 08130 de Santa Perpetua
de Mogoda (BARCELONA), és la Responsable del tractament de les dades personals dels socis i
l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives
vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR),
per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:
FINALITATS DEL TRACTAMENT: Enviament informació referents a les diverses activitats de l’AMPA i
ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició, distribució i comunicació de les activitats i
esdeveniments organitzats per l'AMPA.
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT: La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de
l'acord d'adhesió voluntària a l'associació (AMPA) i el consentiment per utilitzar i publicar les imatges.
DESTINATARIS:
• Administració pública.
• Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.
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•

Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades proporcionades es conservaran durant l'acord de
permanència a l'AMPA. Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu
legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats. Les imatges es conservaran mentre
estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser
publicades.
DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’USUARI: Tot soci/sòcia té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant
un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable: info@ampaelsaiguerols.com. En cas de
divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de
Protecció de Dades (www.agpd.es).
TRACTAMENT D'IMATGES
D'acord amb el que estableix la normativa sobre Protecció Civil al dret a l'honor, a la intimitat personal
i familiar i a la mateixa imatge, AMPA Escola Els Aigüerols sol·licita el consentiment exprés, per tractar
la seva imatge amb la finalitat de Edició i promoció de les activitats/esdeveniments organitzats per
l'AMPA mitjançant l'ús i publicació de les imatges (fotografia i vídeo) captades durant els mateixos en
tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes socials i pàgina web titularitat de l'AMPA; i registre
històric de les activitats/esdeveniments organitzats.
LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges i interès legítim. CESSIONS: No es
preveuen.
CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i
serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades. DRETS: Pot exercir el seu dret
d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació dirigint-se a l'AMPA. En cas de
divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es)
☐ AUTORITZO L’ÚS D’IMATGES DEL MENOR exclusivament per a les finalitats indicades
☐ NO AUTORITZO L’ÚS D’IMATGES DEL MENOR

NOM I COGNOMS / DNI FAMILIARS
Pare/Mare/Tutor/a:……………………………….................................................................................................
Pare/Mare/Tutor/a:..................................................................................................................................

Santa Perpètua, a ........... de ............................... de 2018

Signatura Pare/Mare/ tutor/a

Signatura Pare/Mare/tutor/a

