FITXA SOCI DE L'AMPA
ESTANY DE LA RICARDA
CURS 2021-2022
SOCI:
Benvolgut soci, ompliu les vostres dades personals.

Nom i Cognoms de l'alumne :
Curs
2021-2022: *
Germans al Centre:*

SI

Sorell 2021-2022:* SI
Taquilles: * SI

NO

NO
NO

Dades Pare/Mare /tutors legals
Nom:*
Cognoms:*
DNI:*
Adreça:*
telf casa:*
telf movil 1:*

telf movil 2:

Email 1:*
Email 2:

QUOTES
SOCI

20 €

Taquilles

SORELL
21-22

25 €

PENALITZACIÓ
SORELL 2020-21

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la vostra participació a la AMPA i mantenir-vos informats de les
nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic
ampaestanyricarda@gmail.com o bé per correu postal remetent l’escrit a Passatge Salvador Espriu n. 1, 08820, El Prat de Llobregat
Segons l’establert a l’article 18.1 de la Constitució sobre el dret a la pròpia Imatge, a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i a la llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de dades de caràcter
personal,Autoritzo a l’AMPA Estany de la Ricarda l’ús d’imatges de la meva persona / del meu fill / filla / representat/ada, ja siguin amb format de
fotografia o video, individualment o en grup, preses durant l’activitat pròpia del servei i amb la finalitat d’incorporar-les a documentació interna o ferne difusió externa a través de les diferents webs de titularitat de l’AMPA. Aquesta autorització serà vàlida per temps il·limitat, o fins el moment en què
faci efectiva la revocació de la mateixa, també per escrit davant l’AMPÂ de l’Institut Estany de la Ricarda.

Signatura

El prat de Llobregat a ………………………. del 2021

