
 
          ampa@iesmartilhuma.org 

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), l'informem que les dades personals seran tractades 
sota la responsabilitat de l’AFA (AMPA) de l’Institut Martí l’Humà de Montblanc i seran tractades per la gestió de l’entitat i es conservaran mentre es 

sigui Soci de l’entitat. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal. L'informem que pot exercir els drets d'accés, 
rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l’AFA (AMPA)  Institut Martí l’Humà. 

Correu Electrònic; ampa@iesmartilhuma.org 
 

         ampadocu@iesmartilhuma.org (PER ENVIAR DOCUMENTACIÓ AFA) 

 WHATSAPP : 616 964 811       TELEGRAM: t.me/AMPAIMLH 

 TEL OFICINA: 644 076 872    https://www.facebook.com/ampainstitutmartilhuma 

 

 

 

INSCRIPCIÓ   S O C I    A F A  (AMPA) 

CURS   2021- 2022   -- Un document per família -- 
 

“Poseu TOTES les dades” 
 

Nom i cognoms Mare/Pare/T.Legal__________________________________________________________ 

Nom i cognoms Mare/Pare/T.Legal__________________________________________________________ 

Carrer ______________________________________________ núm. ____ esc.____ pis_____ porta ____ 

Localitat_______________________________________________________  C.P. __________________  

Telèfon ___________________  Mòbil _________________ 
 

IMPORTANT i OBLIGATORI. 
 

CORREU ELECTRÒNIC “MAJÚSCULES” 
NO CORREUS HOTMAIL, per favor.  

MÒBIL WHATSAPP  
 

A tenir en compte: poseu l’adreça de l’AFA (AMPA) al vostre correu electrònic i el número de Whatsapp de l’AFA 

(AMPA) a la vostra agenda del mòbil perquè, si no, els correus ens són retornats i les difusions de Whatsapp no 

arriben.                                        
 

 El curs escolar 2020-21 éreu socis de l’AMPA (AFA) ) ? SI   NO  
 

 

Nom/s del/s fills/es i curs ( poseu el NÚMERO i GRUP del curs “si el sabeu” ) que faran el 

proper curs 2021-22:  

NOM: 

ESO  BATX  CF. ADM  C.F. MANT   C.F. EPA   C.F.G.S. ENERGIES     REPETEIX  

NOM:  

ESO  BATX  CF. ADM  C.F. MANT   C.F. EPA   C.F.G.S. ENERGIES     REPETEIX  

NOM:  

ESO  BATX  CF. ADM  C.F. MANT   C.F. EPA   C.F.G.S. ENERGIES     REPETEIX  

 

Signatura  Soci / Sòcia, 

El pagament de la Quota es realitzarà a traves de l’empresa  

IDDINK (reciclatge de llibres) o amb Codi directament a 

CaixaBank, aquesta informació la trobareu més endavant a la 

web de l’Institut i al nostre Facebook          
 

                                                                                                    ***ENTREGAR JUNT AMB DOCUMENTACIÓ DE  L’INSTITUT*** 

QUOTA PER FAMÍLIA : 30€ curs         ___________________ d____________  2021 

 

RECORDEU FER   A LA PÀGINA DE L’AMPA,   https://www.facebook.com/ampainstitutmartilhuma/ 



 
          ampa@iesmartilhuma.org 

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), l'informem que les dades personals seran tractades 
sota la responsabilitat de l’AFA (AMPA) de l’Institut Martí l’Humà de Montblanc i seran tractades per la gestió de l’entitat i es conservaran mentre es 

sigui Soci de l’entitat. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal. L'informem que pot exercir els drets d'accés, 
rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l’AFA (AMPA)  Institut Martí l’Humà. 

Correu Electrònic; ampa@iesmartilhuma.org 
 

         ampadocu@iesmartilhuma.org (PER ENVIAR DOCUMENTACIÓ AFA) 

 WHATSAPP : 616 964 811       TELEGRAM: t.me/AMPAIMLH 

 TEL OFICINA: 644 076 872    https://www.facebook.com/ampainstitutmartilhuma 

 

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
****    Dades de Mare/s, Pare/s o Tutor/s Legal/s   “TOTS”   ***** 

Jo   NIF 

Jo   NIF 
 

Com a;       Mare/s 
 

             Pare/s         Tutor/s  Legal/s     

 

de l’alumne/a Nom/s i Cognoms;               (de tots els fills/es que estan a l’Institut Martí l’Humà) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

D’acord amb el reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d´abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 

la lliure circulació d´aquestes dades. (entrada en vigor,25 de maig de 2018), i mitjançant 

aquest formulari, dono el meu consentiment per al tractament de les dades personals 

facilitades, que seran incorporades al fitxer de l´AFA de l´Institut Martí l´Humà, Avd. 

Doctor Folch, s/n 43400 Montblanc, amb la finalitat administrativa i de gestió de l’entitat, 

gestió d’activitats, comunicació amb les famílies i per satisfer les administracions amb les 

dades que ens siguin sol·licitades com a documentació justificativa de les activitats de l’AFA. 

Les dades només seran comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament 

relacionades amb les funcions legítimes de l’AFA. 

Les dades seran destruïdes del fitxer “AFA” en donar-se de baixa o per no renovació de soci 

de l’AFA. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant Correu 

Electrònic a : ampa@iesmartilhuma.org  

 

Data: _________________ , ______ , d’___________ 2021 
 

Signatura/es, 
 
 

 

 

 

 
 

 (Omplir totes les dades i signar, si no, no serà vàlid)  CURS 2021-2022   


