
                                                                                                                                                                                                                  SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ                                    

                                                                                                                                                                           Associació de Mares i Pares d’Alumnes                                                                                                                                                          

      Benvolgudes famílies:                                                                                                                                                                                                                                                 Escola Taula Rodona 

Per tal d’adequar-nos a la normativa vigent sobre la llei de protecció de dades, necessitem que torneu a omplir el formulari de socis de l’ampa. 

Recordeu marcar la opció de publicació d’imatges si esteu d’acord i de signar el document. 

Gràcies i disculpeu les molèsties. 

És indispensable ser soci per accedir als serveis que organitza l’AMPA 
 

DADES PERSONALS                                                                                                                                                                                        

Nom i cognoms del Pare: …………………………………………………………………………………………………………..                                  Nom del Titular del compte:........................................................................................................                                                                                                                                                                                 

Nom i cognoms de la Mare: ……………………………………………………………………………………………………….                                  Codi del compte: IBAN 

Nom i cognoms de l’alumne: ………………………………………………………………..…Curs:………………………..                                                                                                                              

Nom dels germans (si en té): ………………………………………………………………..….Curs:.………………………                                   Sant Quirze del Vallés,............de...............................de 20..... 

Adreça: …………………………………………..........................................Població: .....................................                                    Signatura, 

Telèfons: ………………………..…………Adreça electrònica:....................................................................                                             

Protecció de Dades . De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de                                         Vull col·laborar amb l’AMPA d’una forma activa (Ens posarem en contacte amb tu 

Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades  en un fitxer  
automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través                                           El dret a la pròpia imatge esta reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre           
dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps imprescindibles per a poder prestar                                     el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció  
el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat,                              de dades de caràcter personal. La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar d’autorització paterna/materna per      
segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la                                 publicar les fotos dels menors. Per tot això, sol·licitem el consentiment dels pares, o tutors legals per poder publicar  
seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a                                            les imatges, en les quals apareguin individualment o en grup, els nens i nenes del Taula Rodona, en diferents activitats     
finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitades a l'Usuari.                                                                                                                  I moments organitzades per l’ampa del Taula Rodona i la seva publicació en les xarxes pertanyents a la mateixa. 
Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, segons                                                   

consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament                                                 Autoritzo a publicar les imatges dels meus fills, derivades de qualsevol activitat organitzada per  
 relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.                                                  l’AMPA 

COL·LABORACIÓ AMB L’AMPA 

       Vull ser soci. Quota: Matrícula inicial de 10,00 € i quota Anual de 45,00 € per família 

       Pagament mitjançant transferència al compte de l’Ampa (indicar nom del nen)                                         Sant Quirze del Vallés,............de...............................de 20..... 

  ES53 0081 0073 1900 0137 0841 BANC SABADELL                                                                                Signatura, 

                        



                                                                                                                                                                                                                  SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ                                    

                                                                                                                                                                           Associació de Mares i Pares d’Alumnes                                                                                                                                                          

      Benvolgudes famílies:                                                                                                                                                                                                                                                 Escola Taula Rodona 

Per tal d’adequar-nos a la normativa vigent sobre la llei de protecció de dades, necessitem que torneu a omplir el formulari de socis de l’ampa. 

Recordeu marcar la opció de publicació d’imatges si esteu d’acord i de signar el document. 

Gràcies i disculpeu les molèsties. 

És indispensable ser soci per accedir als serveis que organitza l’AMPA 
 

       Autoritzo la domiciliació bancària dels rebuts en concepte de afiliació a l’AMPA Taula Rodona             . 

 

 


