FULL DADES SOCI AMPA
TIPUS (marqueu amb una creu)

ALTA

MODIFICACIÓ DADES

Dades de l’alumne
Nom i cognoms
Nom i cognoms germà/na
Nom i cognoms germà/na
Nom i cognoms germà/na

Curs
Curs
Curs
Curs

Dades de la mare, pare o tutor/a legal
Nom i cognoms
Relació
( ) Mare
Telèfon de contacte
Telèfon 1
Adreça electrònica
Adreça
Nom i cognoms
Relació
Telèfon de contacte
Adreça electrònica
Adreça

( ) Mare
Telèfon 1

( ) Pare

( ) Tutor/a legal
Telèfon 2

( ) Pare

( ) Tutor/a legal
Telèfon 2

Altres contactes
Nom i cognoms
Telèfon de contacte

Vinculació

Nom i cognoms
Telèfon de contacte

Vinculació

Nom i cognoms
Telèfon de contacte

Vinculació

Accepto rebre comunicacions via correu-e SI

QUOTA AMPA CURS 2021-22

NO

37 €

COBRAMENT ANUAL I PER FAMÍLIA

(Domiciliació bancària: obligatori signar el mandat SEPA inclòs al darrera d'aquest full)

Nom del pare, mare o tutor/a legal:
D.N.I :
Signatura
Data:
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ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE
(A completar pel creditor)
Referència ordre de domiciliació:

QUOTA AMPA

Identificador del creditor:

G-58112582

Nom del creditor:

AMPA J.BALTÀ I ELIAS

Adreça:

C/ Francesc de Paula Bové 1

Codi Postal / Població / Província / País:

08720 / Vilafranca del Penedès / Barcelona / Espanya

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) AMPA J.BALTÀ I ELIAS a enviar ordres al vostre entitat financera
per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les
instruccions de AMPA J.BALTÀ I ELIAS. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions
del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8
setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es troba a la
seva disposició en la seva entitat.

Nom del deutor (titular/s del compte de càrrec):
Adreça:
Codi postal / Població /Província:
País / Telèfon:

SWIFT / BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)

Número de compte – IBAN
(a Espanya l'IBAN consta de 24 posicions i comença per ES)

E

S

Tipus de pagament:

Data – Localitat

Pagament periòdic

Pagament únic

-

Signatura del deutor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTODIA.

Nom de l'alumne: _______________________________________________
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A.

B.

C.

D.

E.

F.

RESPONSABLE:


AMPA MARES I PARES ESCOLA J.BALTÀ I ELIAS, (G58112582)



FRANCESC DE PAULA BOVÉ, 1 ( 08720 Vilafranca del Penedès )



ampa@ampabalta.cat

FINALITATS:


Gestió de l'associació.



Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.



Interlocució davant les administracions públiques.



Informar i orientar els pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres de text, activitats
extraescolars...).



Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.



Organitzar activitats formatives i socio-culturals.



Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l'AMPA.

LEGITIMACIÓ:


Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.



Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.

DESTINATARIS:


Administració pública.



Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.



Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:


Durant l'acord de permanència a l'AMPA.



Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per atendre
possibles responsabilitats.



Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la
qual van ser publicades.

DRETS:


Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades
personals.



On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.



En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de
Dades (www.agpd.es).
AUTORITZACIÓ D’ÚS IMATGES DEL MENOR (marcar la casella en cas que autoritzis)

Signatura sobre aquest apartat de Protecció de Dades Personals:
NOM I COGNOMS ( pare, mare o tutor/a legal):
DNI ( pare, mare o tutor/a legal):

SIGNATURA:

DATA:
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