AMPA Escola Els Aigüerols
info@ampaelsaiguerols.com
www.ampaelsaiguerols.com

Dipositeu el full d’inscripció a la Bústia de l’AMPA abans del 20/9/2018

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR NATACIÓ Curs 2018-2019

Activitat
Natació
Natació

Dies
Dimarts
Divendres

Preu 1r trimestre
(OctubreNovembreDesembre 2018)
23,50€
23,50€

Preu 2n
trimestre
(Gener-FebrerMarç 2019)
23,50€
23,50€

Preu 3r
trimestre
(Abril-Maig
2019)
15,60€
15,60€

X

L’activitat de natació comença a les 17:30 hores i finalitza a les 18:15 hores; l’accés al vestuari per l’inici
de l’extraescolar és a partir de les 17:15 hores
Nen/a 1

Curs que farà

Nen/a 2

Curs que farà

Nen/a 3

Curs que farà

NOM DEL
PARE/TUTOR

Telèfon

NOM DE LA
MARE/TUTORA

Telèfon

DATA D’ALTA: _____ /_____ /________

Autoritzo que l’AMPA de l’escola Els Aigüerols realitzi el cobrament de les quotes corresponents a l’activitat
escollida a través del compte següent:
Nº DE COMPTE (IBAN):

Dades del titular del compte:
Nom i Cognoms:............................................................................................................................................
DNI: ........................................................................ Telèfon.........................................................................
Santa Perpètua, a ............. de ........................................de 2018
Signatura del titular del compte

AMPA ESCOLA ELS AIGÜEROLS és la Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i
l'informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR), amb la finalitat de l’enviament d’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.i conservades mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, i quan ja no siguin necessàries per aquesta
finalitat es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total de les
mateixes. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i
oposició al seu tractament dirigint-se a l’AMPA ELS AIGÜEROLS (Santa Perpètua de Mogoda). Email: info@ampaelsaiguerols.com i el de
reclamació a www.aepd.es

