AMPA Escola Els Aigüerols
c/ García Nieto, 1
08130 Santa Perpètua de Mogoda
info@ampaelsaiguerols.com

INSCRIPCIÓ SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL Curs 2019-2020
DADES DEL NEN/NENA
Nom de l’alumne/a

Curs que fa

Cognoms de
l’alumne/a
Nom del pare/tutor

Telèfon

Lliureu aquest formulari a la monitora d’ acollida

E-mail pare
Nom de la
mare/tutora
E-mail mare

Telèfon

Indiqueu el servei d’acollida que utilitzareu
Horari
Acollida de 7:45h a 9h
Acollida de 8 a 9h
Acollida de 8:30 a 9h

Tarifa socis
20 €/mes
20 €/mes
10 €/mes

Descomptes per a germans: 50%
DATA D’ALTA DEL SERVEI D’ACOLLIDA: _____ /_____ /________
AUTORITZO a l’AMPA Els Aigüerols al cobrament de la quota mensual corresponent del servei d’acollida matinal
indicat, durant el curs escolar 2017-2018.

Nº DE COMPTE (IBAN):

Dades del titular del compte:
Nom i cognoms:......................................................................................................................................
DNI: ........................................................................
Telèfon.........................................................................
Santa Perpètua, a ............. de ........................................de 2019
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
[Escriba
aquí]
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

