ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES
ESCOLA LES PINEDIQUES
TARADELL

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE SOCI DE L’AFA
Degut al nou Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016,
necessitem que totes les famílies de l’Escola ens ompliu novament el document d’inscripció a l’AFA..
Cal omplir un document per a cada alumne, per tant si teniu dos fills o més, l’haureu d’omplir dues
vegades o més canviant només la part corresponent a les dades de l’infant.
DADES DE L’ALUMNE
Nom i cognoms:
Adreça:
Curs que iniciarà aquest setembre:
DADES DE LA MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL
Nom i cognoms:
Nom i cognoms:
Telèfon de contacte:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Correu electrònic:

ALTRES CONTACTES
Nom i cognoms:
Telèfon de contacte:
Vinculació amb l’alumne:
DADES BANCÀRIES
Titular:
IBAN:
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estipula el reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, l’informem
que: RESPONSABLE: AFA LES PINEDIQUES, PS. DE LES PINEDIQUES, S/N 08552 Taradell (BARCELONA), afa@pinediques.com,
G59323527. FINALITATS: gestió de l’associació, fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent. Interlocució davant
les administracions públiques. Informar Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (llibres de text,
activitats extraescolars...). Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar. Organitzar activitats formatives i soci-culturals.
LEGITIMACIÓ: Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació. DESTINATARIS: Administració pública.Entitats necessàries per
a l'execució d'activitats. Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars. CONSERVACIÓ DE LES DADES: durant
l’acord de permanencia a l’Ampa. Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per
atendre possibles responsabilitats. DRETS: Pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades
a ampa@pinediques.com . En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció
de Dades (www.agpd.es)

Signatura del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a
Taradell, …… de ………………………………de 20......

