
D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 18/1999, de protecció de dades de caràcter personal, L'AMPA del Col·legi del SERRALLO, us informa 

que les dades personals estaran incloses en un fitxer de la seva titularitat, amb domicili al  PASSATGE MONTSALVATGE,8 de TARRAGONA, 43004 

amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal,així com l'enviament de comunicacions relacionades amb les nostres 

activitats. Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segon estableix la Llei, mitjançat un escrit a l'adreça  

esmentada o al correu electrònic:    ampaelserrallo@gmail.com 

 SOCI / SOCIA DE L'AMPA  CURS 

 COL·LEGI DEL SERRALLO 

 DADES PERSONALS: 

 NOM PARE, MARE o TUTOR 

 NIF - DOMICILI 

 TELÈFON MÒBIL                                            CORREO ELÈCTRONIC 

 NOM PARE, MARE o TUTOR 

 NIF - DOMICILI 

 TELÈFON MÒBIL                                             CORREO ELÈCTRONIC 

NOMBRE DE FILLS/FILLES AL CENTRE 

 

Pos NOM I COGNOM 
DEL FILL/FILLA 

DATA                                    
NAIXEMENT 

TARJETA 
SANITARIA 

 
1 

   

 NOM I COGNOM 
DEL FILL/FILLA 

DATA                                    
NAIXEMENT 

TARJETA 
SANITARIA 

 
2 

   

 NOM I COGNOM 
DEL FILL/FILLA 

DATA                                    
NAIXEMENT 

TARJETA 
SANITARIA 

 
3 

   

 

* Té alguna al·lèrgia?                   En cas afirmatiu, cal demanar  “LA FITXA DE CONTROL  AL·LÈRGIES”. 

* Té alguna malaltia?                   Quina?____________________________________________________ 

 

Drets d’imatge 
La llei de protecció de dades ens obliga a disposar d'autorització paterna / materna o de tutor legal per poder publicar fotos de 
menors i per això sol·licitem el consentiment, per a la seva publicació ja sigui individualment o en grup. 
Aquestes fotos només seran usades per informar d'activitats realitzades ja sigui en extraescolars dins del centre educatiu com a 
l'exterior del mateix, sempre que no hi hagi una oposició expressa. 

En/Na _______________________________________ amb NIF______________ com Pare, Mare o Tutor dels nens 

anteriorment esmenats 

 Si dono el meu consentiment  No dono el meu consentiment 

l'AMPA del col·legi del Serrallo pugui utilitzar les imatges del meu fill / a, els meus fills / es preses en qualsevol activitat i publicar-
les. 

Signatura:  Tarragona a: _____ de/d’ _________________ 20___ 

QUOTA PER CURS I FAMILIA: 25,00 € 

A ingressar al compte de  BBVA    ES09 0182 8546 8702 0010 0147  

L’ ingrés al banc feu-lo amb: el nom de l'alumne, i el resguard lliureu-lo a la bústia de L'AMPA 

 

SI - NO 

 




