FULL D’INSCRIPCIÓ FAMILIAR A L’AMPA ROSELLA
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER TOTHOM:
Aquesta inscripció s’ha d’entregar obligatòriament a la seu de l’AMPA juntament amb el comprovant de
pagament de la quota de família sòcia: 39 € (quota per família)
El número de compte on podeu fer l’ ingrés de la quota : ES36 2100 8005 3902 0004 9917 (CAIXABANK)

DADES DE LA FAMÍLIA
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A O ALUMNES

CURS (grup)

DADES DELS PARES O TUTORS
Nom i DNI de la mare
Nom i DNI del pare
Adreça
Codi postal i població
Correu electrònic
(necessari, ja que és la via de
comunicació amb les famílies)
Telèfon familiar
Mòbil mare
Mòbil pare

Viladecavalls, _______ de ___________________ de __________ .

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES:
RESPONSABLE: AMPA Escola Rosella, G59871806, C. Josep Tarradellas s/n ( 08232 Viladecavalls ) , ampa@amparosella.cat. FINALITAT: Gestió de l’alta com a
usuari i tractament de dades, complir amb les funcions i fins descrits als estatus i, remetre-li comunicacions informatives i comercials relacionades amb l’entitat
inclòs per mitjans electrònics. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord d’afiliació, consentiment de l’interessat en rebre informacions comercial d’interès del nostre
àmbit. CESSIONS: Organismes públics y/o privats necessaris per els nostres fins i per a la concessió i control d’ajudes o subvencions i altres legalment previstes.
CONSERVACIÓ: Durant alta a l’entitat o la tramitació del cas per part de l’entitat i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals
responsabilitats. DRETS: Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició adreçant-se a les dades del responsable. En cas de
divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).
☐ NO DESITJO REBRE INFORMACIÓ COMERCIAL
☐ AUTORITZO LA CESSIÓ DE LES MEVES DADES A ORGANISMES PÚBLICS I/O PRIVATS ENCARREGATS DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES O SUBVENCIONS I
ÚNICAMENT PER DUR A TERME UN CONTROL DE LES MATEIXES.

