AMPA Escola Les Acàcies
C/ Pujades 252 - 270
08005 Barcelona
Telf. 93 307 00 33
Email: ampa.acacies@gmail.com

Alta soci AMPA Escola Les Acàcies curs 2016/2017
La quota de l'AMPA Escola Les Acàcies pel curs 2016/2017 és de 30 € per família.

DADES PARE

NOM I COGNOMS
TELÈFON CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC

NIF

DADES MARE

NOM I COGNOMS
TELÈFON CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC

NIF

PRIMER FILL/A:
NOM I COGNOMS

CURS

SEGON FILL/A:
NOM I COGNOMS

CURS

TERCER FILL/A
NOM I COGNOMS

CURS

ADREÇA POSTAL i CP

Autorització domiciliació quota
Dono la meva autorització a que l’AMPA Escola Les Acàcies domiciliï en el següent compte bancari el
pagament de la quota de soci pel curs 2016/2017:

IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE COMPTE

NOM, COGNOMS I NIF DEL TITULAR DEL COMPTE: _________________________________________________
Lloc i data: _________________________________________________________________________________
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal les dades que ens faciliteu queden registrades un fitxer de dades de
caràcter personal titularitat de l'AMPA Escola Les Acàcies amb la finalitat de difondre les informacions i activitats pròpies a la gestió i el funcionament
de l'AMPA. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada
d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: President. AMPA Escola Les Acàcies. c/Pujades 252-270. 08005 Barcelona.

AMPA Escola Les Acàcies
C/ Pujades 252 - 270
08005 Barcelona
Telf. 93 307 00 33
Email: ampa.acacies@gmail.com

DOCUMENT D’AUTORITZACIONS A L’AMPA ESCOLA LES ACÀCIES
CURS 2016/2017
En

/Na

_________________________________________________

amb

DNI/NIE/Passaport

_______________, pare, mare o tutor o tutora legal del/s menor/s:
___________________________________________________________________________________

AUTORITZO A L’AMPA ESCOLA LES ACÀCIES A:
A fer ÚS DE LA IMATGE (*): del/s menor/s al meu càrrec abans esmentat/s així com imatges de la meva
unitat familiar en fotografies o enregistraments de les diferents activitats organitzades per la pròpia AMPA
(sortides, festes, activitats, tallers, extraescolars) en els següents mitjans:

Comunicació en suport paper (butlletí)
Comunicació en suport digital (blog)
Xarxes socials (Facebook)
Signatura del pare, mare o tutor legal del menor

(*)Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 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, la Junta
d’aquesta AMPA demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin
els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

CÀRREC BANCARI PER ÚS DELS SERVEIS GESTIONATS DES DE L’AMPA
Dono la meva autorització al corresponents càrrecs bancaris que es derivin de l’ús dels serveis
gestionats des de l’AMPA (acollida matí, acollida tarda, activitats extraescolars, compra de llibres de
text) en el següent compte bancari:

IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE COMPTE

NOM, COGNOMS I NIF DEL TITULAR DEL COMPTE: _________________________________________________
INFORMACIÓ IMPORTANT! El retorn de DOS rebuts autoritza a l’AMPA a la suspensió amb efectes
immediats de les activitats extraescolars i d’acollida del/s vostre/s fills/filles.
Signatura del pare, mare o tutor legal del menor

Lloc i data: _________________________________________________________________________________
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal les dades que ens faciliteu queden registrades un fitxer de dades de
caràcter personal titularitat de l'AMPA Escola Les Acàcies amb la finalitat de difondre les informacions i activitats pròpies a la gestió i el funcionament
de l'AMPA. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada
d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: President. AMPA Escola Les Acàcies. c/Pujades 252-270. 08005 Barcelona.

