
 
FITXA SECRETARIA AFA 

Nom i cognoms de l’alumne: 

Data de naixement:                                      Curs:              Grup:                                  

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a:                                                                                  NIF: 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a:                                                                                  NIF: 

Domicili: 

Població:                                                          Codi postal: 

Telèfons de contacte per ordre de preferència (digueu també a qui pertany): 

1.     
2.     
3.     
4.  

CORREU ELECTRÒNIC: 

 Assenyaleu amb una X si desitja ser informat sobre els nostres serveis. 

 
Signeu el dret d’imatge. 

AUTORITZO la publicació de les imatges 
Signatura del pare/mare o tutor/a legal: 

 
 

 NO AUTORITZO la publicació de les imatges 
Signatura del pare/mare o tutor/a legal: 

 

 
Serveis que utilitzarà (poseu una X on correspongui): 

MENJADOR 
TIPUS DE 

MENÚ 

Normal  

SÍ NO Vegetarià  

  Necessitats especials (amb prescripció facultativa)  

  SI  

ACOLLIDA MATÍ (de 8.00 a 9.00) NO  

  SI  

 TARDA (de 16.30 a 17.00) NO   
 
Corbins,      de                   de 2020                               
SIGNATURA: 
 

 
L’Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba tractem les seves dades de caràcter personal segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 
2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD). 
Els sotasignats autoritzen a l’Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba a tractar les seves dades personals, i atorguen aquesta autorització de manera 
expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les 
següents dades: 
Responsable del tractament: Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba CIF: G25053794, domicili social carretera de Corbins KM. 6   25137  Corbins  (Lleida), 
telèfon: 973 240 744, e-mail: ampaescolaalba@gmail.com. 
Finalitat del tracte de les seves dades: l’Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba tractem la informació que ens facilita per a la gestió d’associats, 
d’activitats i administrativa. Mantenir-lo informat sobre els serveis i activitats que oferim. Tractarem les imatges per promocionar les activitats realitzades i 
poden ser publicades en mitjans de comunicació, xarxes socials, web, fullets, revistes, etc.  
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l'interessat i durant el 
temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 
Destinataris: Les seves dades seran tractades per l’Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba per col·laboradors i prestadors de serveis. 
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser 
objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i 
sol•licitar clarament el dret a exercir. 
El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la imatge personal. 
Els sotasignats AUTORITZEN de manera expressa i inequívoca, de manera gratuïta i indefinida a l’Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba la captació així 
com posterior publicació de les seves imatges i la dels menors d’edat a càrrec, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què resultin clarament 
identificables. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba, o una altra empresa delegada, 
estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la seva activitat i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, 
pàgina web, revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre mitjà. l’Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba es compromet a adoptar en tot 
moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges. 
L'informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular l’Associació de Famílies d'Alumnes Escola Alba. 

AUTOCAR 
SI  

NO  


