ALTA SOCI AFA_CURS 2020-2021
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal dels/les alumnes

Telèfon

Email

Nom i cognom del/les fills/es
1.

Curs

2.

Curs

3.

Curs

4.

Curs

Signatura pare, mare o tutor legal

Import quota (per unitat familiar i per a tot el curs)

15 €

Núm. de compta on fer la transferència

ES56 0081 1426 3900 0104 8308
(Banc Sabadell)
Aquest document s'ha de fer arribar a l'AFA abans del 30/09/2020. L'heu de deixar a la
bústia de l'AFA (ubicada a la balla de l'entrada principal de l'escola). Imprescindible
entregar aquest document grapat amb el justificant d'ingrés bancari, sense el justificant
de l'ingrés no es considerarà vàlida l'alta.
NOVETAT: aquest any no es podran fer ingressos en efectiu, només serà vàlida la
transferència bancària
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb l’article 5 de la llei orgànica 5/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal les vostres dades seran
incorporades al fitxer “socis/es AMPA” responsabilitat de l’AFA de l'escola dr. sobrequés, amb la finalitat de gestionar els serveis, activitats
extraescolars i la comunicació amb les famílies per la tramitació d'informació relativa a aquests serveis i al procés educatiu.
D’acord amb el títol III de la RLOPD, es podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del trctament i portabilitat de les
dades en cas que indiqui la normativa en cada moment. També es té dret a retirar el consentiment prestat i a oposar-se a rebre comunicacions, i tal
efecte, haurà de dirigir comunicació escrita a l'AFA pels següents canals: escola@ampabescano.cat,mitjançant escrit a la bústia de l'AFA o a l'adreça
AFA Dr. Sobrequés, Plaça de les nacions, 8 17162 Bescanó

Si - He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo
el tractament de les meves dades personals
No - No autoritzo el tractament de les meves dades personals

Signatura pare, mare o tutor legal

