FULL NOU SOCI / ACTUALITZACIÓ DE DADES
(Només cal omplir-ho en cas d’alta o de modificació de les dades.)

Autoritzo el càrrec al meu compte de la quota de l’AMPA del Parc del Guinardó:

Família:
Nom dels fills i curs

Número de compte bancari/IBAN
ES

__ ____ ____ ____ ____ ____

La quota de l’AMPA és de 50€ anuals
Per gaudir de totes les activitats organitzades per l’AMPA (extraescolars, acollida,
colònies, etc.) és obligatori ser-ne soci.

Nom pare, mare o tutor legal titular del compte:
DNI:

Data:

Signatura

ALUMNE
Nom:

Cognoms:

Data naixement:

Curs:
Núm. germans:

Adreça:

Codi Postal:

Ordre que ocupa:
Telf. casa:

PARE / TUTOR LEGAL
Nom:

Cognoms:

Adreça:

Codi Postal:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:
MARE / TUTOR LEGAL
Nom:

Cognoms:

Adreça:

Codi Postal:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A.

RESPONSABLE:
×
AMPA ESCOLA PARC DEL GUINARDO (G58437401), C/Garriga i Roca, 13. 08041 Barcelona.
×
Correu de contacte: protecciodadespg@gmail.com

B.

FINALITATS:
×
Associació a l’AMPA i inscripció als seus serveis/ activitats (acollida, extraescolars, colònies, casals, etc).
×
Gestió de les activitats i facturació i cobrament de les mateixes.

C.

LEGITIMACIÓ:
×
Execució de l’acord de prestació de serveis.

D.
×
E.
×
×
F.

DESTINATARIS:
Entitats necessàries per a l'execució d'activitats/serveis i entitats bancàries per al cobrament de quotes.
CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per
atendre possibles responsabilitats.

DRETS:
Tot interessat té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les
seves dades, mitjançant un escrit dirigit a protecciodadespg@gmail.com.
×
En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat
de Protecció de Dades (www.agpd.es).
×

Nom i DNI del pare, mare o tutor legal:
Signatura:

