
 

FES-TE DE L’AFA GERMANS CORBELLA! 
 

 

SOL·LICITUD 

Vull ser soci/a de l’AFA Germans Corbella1 i rebre les notificacions. 

Vull ser soci/a de l’AFA Germans Corbella i NO rebre les notificacions. 

Ja sóc soci/a de l’AFA i vull MODIFICAR LES MEVES DADES. 
 

Autorització expressa:  Si autoritzo  No autoritzo 

INSCRIPCIÓ/MODIFICACIÓ DADES A L’AFA GERMANS CORBELLA 

Nom de l’alumne                                                                                                                              

Nom del pare/tutor                                                                                                                           

Telèfon                                      Mail                                                                                               

Nom de la   mare/tutora                                                                                                                    

Telèfon                                      Mail                                                                                               

Adreça                                                                            CP i Població                                 
 

A Cardedeu en data       de                         del              

Signatura/es: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS 
 

 

Titular/s compte 

IBAN  Entitat 

A Cardedeu, en data de de l’any 

Signatura/es titular/s: 

                                       
1 Quota soci/a: 50€ anuals per familia (domiciliat en dos pagaments al primer i tercer trimestre) 

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, t'informem que les dades d'aquest formulari es 

recullen de forma voluntària i consentida com a membre soci de l'AFA Escola Germans Corbella i es faran servir per a la 

finalitat que estipulin els nostres estatuts. Les dades facilitades seran tractades i conservades amb confidencialitat, aplicant les 

corresponents mesures de seguretat i pel temps que duri la relació, és a dir, mentrestant no manifesti la seva baixa voluntària o 

fins que cap dels fills/es tutelats/des ja no sigui alumne del centre i per tant causi baixa de l'AFA. Les dades podran ser cedides a 

tercers proveïdors de serveis del responsable (sempre relacionats amb les finalitats de l'AFA) i en els casos en què existeixi una 

obligació legal. No estan previstes transferències internacionals de les dades. Vostè té el dret d'accés, rectificació, supressió, 

limitació del tractament, portabilitat o oposició de les seves dades adreçant-se a l'AFA Escola Germans Corbella, Adreça: 

Carrer de les Acàcies 25, 08440 Cardedeu o enviant un mail a: afa@escolacorbella.cat 

 

 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el/la deutor/a autoritza l’AFA de l’Escola Germans Corbella, a enviar 

instruccions a l’entitat per carregar al seu compte, i a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions 

de l’AFA. Així mateix queda informat/da que si es realitza el retorn d’un rebut es compromet a abonar les despeses de retorn, 

juntament amb l’import del rebut, per transferència a la AFA Escola Germans Corbella. 
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