
Per fervos socis de l'AMPA heu de retornar aquest formulari degudament omplenat al despatx de l'AMPA i fer el pagament de la quota

en efectiu al despatx de l'AMPA o be domiciliar el pagament. Podeu omplenar el formulari directament a l'ordinador. Si el rebut

domiciliat és retornat es cobraran 3€ en concepte de despeses.

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, us fem coneixedors que les vostres dades personals, que poden estar en

aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l'AMPA COR DE MARIA VALLS, SL, CIF: G43066174. La finalitat d’aquest fitxer és la d'informarlo de les

qüestions relacionades amb la nostra entitat. A tal efecte inclourem la vostra adreça de correu a la nostra llista de distribució. Aquestes dades no seran transmeses a terceres

persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació o oposició, pot dirigirse a: AMPA COR DE MARIA VALLS, c/ Cor de Maria, 4, 43800 VALLS, o bé, enviar un

correu electrònic a info@ampacordemariavalls.org

Formulari d'Inscripció de Socis a l'AMPA

Nom del pare:

1er cognom del pare:

2n cognom del pare:

NIF del pare:

Email del pare:

Mòbil del pare:

Nom de la mare:

1er cognom de la mare:

2n cognom de la mare:

NIF de la mare:

Email de la mare:

Mòbil de la mare:

Carrer: Número: Pis: Porta:

Codi postal: Població:

Nom i cognoms fill/a: Curs: Grup:

Dades de contacte

Fills que teniu al Cor de Maria

Dades personals

Domiciliació

AUTORITZO a carregar els rebuts presentats per l'AMPA COR DE MARIA DE VALLS al compte detallat que mantinc amb l'Entitat:

Nom del Banc o Caixa Oficina

......................., a …... d............................. de 20…...

Signatura del titular:

Telèfon fix:

Autorització d’us d’imatges de l’alumne, publicació de dades de

caràcter personal i material elaborat per l’alumnat (menors)

Autoritzo que la imatge dels meus fills/es pugui aparèixer en materials corresponents a activitats organitzades per l’AMPA i

publicades en pàgines web, blog i xarxes socials de l’AMPA, filmacions destinades a difusió pública no comercial, fotografies per

a revistes o publicacions, presentacions digitals, que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blogs i altres espais de

comunicació pública amb finalitat educativa.

............................, a …... d............................. de 20…...

Signatura de la mare, el pare o tutor legal dels alumnes:

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de

maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA demana el consentiment als pares o tutors

legals per poder publicar materials on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

Jo, amb NIF o passaport número

com a mare, pare o tutor/a legal dels alumnes (nom i cognoms)

Nom i cognoms fill/a: Curs: Grup:

Nom i cognoms fill/a: Curs: Grup:

Nom i cognoms fill/a: Curs: Grup:

Nom i cognoms fill/a: Curs: Grup:

IBAN:
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