CURS ESCOLAR 2018-2019

DADES DELS MARES, PARES O TUTORS
PARE/TUTOR
MARE/TUTORA
NOM
1er COGNOM
2on COGNOM
D.N.I.
MÓBIL
E-MAIL
DADES ALUMNES
NOM I COGNOM

CURS

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE LA QUOTA DE SOCI CURS ESCOLAR 2018-2019
TITULAR
NIF:
NÚMERO COMPTE (IBAN +20 digits)
IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

D.C.

COMPTE CORRENT

mesos abans de l'emissió del rebut de l'any en curs. Els gastos per rebuts tornats es carregaran directament als
interessats.
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal S'INFORMA que totes les dades de caràcter personal facilititats per vosté, inclòs
el seu correu electrònic, i que resulten necessaris per a la formalització, gestió administrativa així com l’execució i desenrotllament de tota activitat pròpia de
l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LA MASIA, seràn tractats amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosté i mantenir-te informats
sobre les nostres activitats, accions, esdeveniments i altres notícies que pensem que poden interessar-li.
Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos
en què hi haja una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LA MASIA. estem
tractant les vostres dades personals i per tant teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les
dades ja no siguen necessàries.

SI

NO

SI

NO

Demanem la vostra autorització per oferir productes i serveis relacionats amb el què l’AMPA considere que us puga
interessar a través del correu electrònic, SMS o aplicacions de missatgeria instantània.
Autoritze a l'AMPA ESCOLA LA MASIA a publicar imatges en les quals apareguen individualment o en grup, els xiquets i
xiquetes en les diferents activitats realitzades durant el curs. (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades)

Informem també de què podreu revocar els diferents consentiments dirigint-vos mitjançant el correu electrònic de l’AMPA,
ampa@lamasia.org, adjuntant un document que acredite la vostra identitat.

SIGNAT (titular compte)

