CURS 2018-2019
Nom i Cognoms (pare, mare o tutor/a)
……………………………………………………........................……………...........
Amb DNI núm……..…...........…..…......................................................................
Adreça: ……..……..…………..……..…………..….......................................…..…
Codi Postal: ……..……............….........................................................................
Població: ……..……..…………..……..…………..........................................……..
Telèfon: ……..…......…..……...................
Correu electrònic ..................................................................................................
Com a pare/mare/tutor/a del/s alumne/s:
(Document per cada alumne)
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE

CURS ALUMNE

Germans al centre:
NOM I COGNOMS GERMANS

CURS GERMANS

OMPLIR PER L’AMPA

 QUOTA AMPA................
 ASSEGURANCES..........
 AGENDA/FLAUTA..........
 LLIBRES.........................
-------------------TOTAL
OBSERVACIONS:

Signatura

Igualada, a ____ de _________________ de 2018

A l'efecte del disposat en la normativa vigent relativa al tractament de dades de caràcter personal, segons el Reglament Europeu 2016/679 general de protecció de dades i amb qualsevol
llei aplicable, l’AMPA DOLORS MARTÍ i BADIA informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar totes
les accions relacionades amb les activitats de l'AMPA. De la mateixa forma els aquí signants, presten el consentiment de les dades aquí contingudes a aquelles empreses la intervenció de
les quals sigui necessària per a la prestació dels serveis de l'AMPA i L'ESCOLA. L’AMPA DOLORS MARTÍ i BADIA també disposa o disposarà a internet d’un espai web on informar i fer
difusió de les seves activitats, es aquestes pàgines web s’hi poden publicar imatges en les que apareguin alumnes, individualment o en grup, realitzant les esmentades activitats, L'AMPA
es compromet al compliment del seu deure guardar en secret les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració,
perduda, tractament o accés no autoritzat. De totes maneres s'informa que, en tot moment, es podrà revocar exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel ·lació de les dades aquí
contingudes mitjançant comunicació per escrit, a l'AMPA, a la següent adreça, AMPA ESCOLA DOLORS MARTÍ I BADIA, Avda. CATALUNYA Nº 1, 08700 IGUALADA. Per tant, atès tot
això i d’acord amb el que se’m proposa, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO A L’AMPA DE DOLORS MARTÍ i BADIA, per que tracti les dades que voluntàriament cedeixo i limito
la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les seves funcions legítimes i les institucions annexes, i també la cessió de dades als estaments oficials
públics i privats amb els que tingui concert o contracte regulador de transferència d’informació sobre persones.

