Pl. Pius XII s/n, 08902
L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 933 314 598 / Fax: 932 96 43 03
email: buzonampasantaeulalia@gmail.com
web: http://www.ampasantaeulalialh.cat/

QUOTA ANUAL: 15,00 € per FAMÍLIA
Ompliu aquest formulari i feu l’ingrés de la quota al nº de compte del Banc de
Sabadell: ES36-0081-0161-7500-0105-9714
Lliureu el formulari i una còpia del full d’ingrés a Secretaria o enviar-ho per email
a: buzonampasantaeulalia@gmail.com

DADES DELS ALUMNES PER FAMÍLIA QUE ES MATRICULEN EN EL CENTRE
PEL CURS 2021-2022
Nom, cognoms i curs pel que es matricula cada alumne:
Nom……………………………………………………….......…

Curs………

Nom…………………………………………………………...…

Curs………

Nom…………………………………………………………...…

Curs………

DADES D’AFILIACIÓ A L’AMPA
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal:
…………………………………………………...DNI o NIF .............….……………
Adreça: ………………………………………………………….............………….....
Telèfon:…………………………………..E-mail: ………………………………...…..

☐

Vull afiliar-me a l’Associació de Mares i Pares de l’IES Santa Eulàlia, tot acceptant
els estatus pels quals es regeix, i autoritzo a que em remetin per e-mail informació de
les seves activitats.

☐

Així mateix manifesto conèixer els termes d’ús de les dades personals i la
protecció que en fa l’Associació de Mares i Pares de l’IES Santa Eulàlia. (Expressat a
l’anvers d’aquest document). Tanmateix dono el meu consentiment per la utilització de
les dades personals incloses en aquest formulari.

☐ AUTORITZACIÓ D’ÚS IMATGES DEL MENOR
☐ NO AUTORITZACIÓ D’ÚS IMATGES DEL MENOR
Signatura

Data ..…./…….../……..

Pl. Pius XII s/n, 08902
L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 933 314 598 / Fax: 932 96 43 03
email: buzonampasantaeulalia@gmail.com
web: http://www.ampasantaeulalialh.cat/

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I DRETS IMATGE MENORS
L’AMPA IES SANTA EULÀLIA DE L’HOSPITALET vol informar-li quin ús fa de les dades personals que vostè ens aportar i de
quina manera les tractem, tot amb l’objectiu de donar compliment a la següent normativa:
• 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 ia la lliure circulació d’aquestes dades.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓ DE DADES
AMPA IES SANTA EULÀLIA DE L’HOSPITALET , (G58876764)
Plaça Pius XII s/n, 08902-L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 933 314 598 / Fax: 932 96 43 03
email: buzonampasantaeulalia@gmail.com
web: http://www.ampasantaeulalialh.cat/
FINALITATS
- Gestió de l'associació.
- Fomentar la relació i coordinació entre les famílies
- 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.
- Edició i promoció de les activitats/esdeveniments organitzats per l'AMPA mitjançant l'ús i publicació de les imatges
(fotografia i vídeo) captades durant els mateixos en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes socials i
pàgina web titularitat de l'AMPA; i registre històric de les activitats/esdeveniments organitzats.
LEGITIMACIÓ
- Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.
- Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.
CESSIONS
No està previst. Sols amb el consentiment exprés i específic per part de l’associat es podran cedir dades e imatges personals a
tercers .
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 permanència a l'AMPA.
- Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per atendre
possibles responsabilitats.
- Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la
qual van ser publicades.
DRETS
- Tot interessat té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades
personals.
- On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. - En cas de divergències
en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades.

