
 

Rosselló, 95- 08401 Granollers 
Tel. 93 849 36 87 -  Fax. 93 861 68 46 

Lledoner.ampa@gmail.com 
 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES LLEDONER – GRANOLLERS 
 

 
ALTA                  ACTUALITZACIÓ/RENOVACIÓ DE DADES           BAIXA 

 
JA HE PAGAT L’AMPA I VULL CAMBIAR LA FORMA DE PAGAMENT PER A FUTURS 

(utilitzeu majúscules) 
 

Nom i Cognoms Mare, Pare, Tutor/a DNI 

Correu electrònic Telèfon 

 
 

Nom Fill/a: Curs  Grup 

Nom Fill/a: Curs Grup 

Nom Fill/a: Curs Grup 

Nom Fill/a: Curs Grup 

Podeu deixar aquest document a la bústia de l'AMPA que trobareu al vestíbul de l'edifici de primària o per 
correu electrònic, lledoner.ampa@gmail.com 
36€/ any per família 

 
Escull una forma de pagament: 

 Transferència  ES89 0081 1735 7700 0104 3109 

 Efectiu. Dijous a la saleta 

 Domiciliació Bancaria 
              Nº compte ES ____/ / /  /  /   

 Escull un mes: 
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

    

 
Manifestem a través de la present la nostra voluntat de formar part de L’AMPA LLEDONER – GRANOLLERS, associació de la que som 

coneixedors dels estatuts, que acceptem, i així mateix autoritzem a l’AMPA LLEDONER- GRANOLLERS, a que realitzi contra el nostre compte bancari, tots 
aquells càrrecs en concepte de donacions, quotes o altres, que es trobin aprovades pes l’assemblea General de l’AMPA LLEDONER- GRANOLLERS, 
necessàries per al correcte funcionament de la pròpia AMPA o escola. 

Per altre banda, a efectes d’allò disposat en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’/els associat/s queda/en 
informat/s i expressament consenteix/en en la incorporació de les seves dades als fitxers de dades de caràcter personal dels quals sigui responsable 
l’AMPA Lledoner-Granollers, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb una finalitat operativa i estadística per l’AMPA LLEDONER- 
GRANOLLERS autoritzant expressament a aquesta per a realitzar emmagatzematge de dades. L’AMPA LLEDONER- GRANOLLERS podrà conservar les dades 
una vegada finalitzada tota la relació contractual amb el/s associat/s, durant un termini de divuit mesos per a complir obligacions lega ls. El/s associat/s, 
presta/en així com cedir-los a tercers per al desenvolupament de la seva activitat. El/s assocat/s queda/en informat/s que aquesta comunicació es 
produeix en aquest mateix moment als altes associats. 
Les dades personals que es faciliten pel/s associat/s al responsable del fitxer caràcter obligatori i necessari per donar-se d’alta a l’AMPA. 

L’AMPA LLEDONER- GRANOLLERS garanteix que totes les dades personals contingudes en el present document seran utilitzades amb la finalitat, 
en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El present consentiment 
s’atorga sense perjudici de tots els drets que li assisteixen en virtut de la norma citada anteriorment, i especialment de la possibilitat d’exercitar gratuïtament 
els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, que podran 
ser exercitats dirigint comunicació per escrit al domicili de l’AMPA. 
En cas que es retorni el rebut, la família ha de fer-se càrrec d’aquest import. 

 
A Granollers el  de  de 20  .  
(firma, mare/pare/tutor) 
 

IMPORTANT: Feu arribar aquest formulari abans del dia 26 de setembre per saber qui pot beneficiar-
se per ser de l’AMPA.  
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