FITXA SOCI AMPA ESCOLA LA MAR BELLA
LA QUOTA DE L'AMPA ESCOLA LA MAR BELLA ÉS DE 50 € PER FAMÍLIA.
ÉS FA UN SOL PAGAMENT CADA ANY AL MES DE SETEMBRE
Dades dels fills/es
Nom i cognom

Tipus de via

Codi postal

Curs

Nom

Núm.

Població

Pis-Porta

Telèfon domicili

Dades familiar 1
Nom i cognoms

Mòbil

e-mail
Dades familiar 2
Nom i cognoms

Mòbil

e-mail

Quedo assabentat/da que la renovació anual és automàtica, i que per donar-me de baixa
com a soci, cal avisar abans del cobrament de la quota a l’AMPA.
DADES BANCÀRIES
Nom i cognoms del titular

IBAN

ENTITAT

Entitat Bancària

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

Signatura i data
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, quedo assabentat/da
que les meves dades personals queden emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat de l’AMPA i que per exercir els drets d’accés,
rectificació i cancel·lació que em reconeix l’esmentada Llei, cal que em dirigeixi a lamarbellaampa@gmail.com.
Plaça Sant Bernat Calbó, 2
08005 – Barcelona

lamarbellaampa@gmail.com
@LaMarBellaAMPA

http://ampamarbella.org

DOCUMENT D’AUTORITZACIONS AMPA ESCOLA LA MAR BELLA

En/Na

amb DNI/NIE/Passaport pare, mare o tutor o tutora legal del/s menor/s:

AUTORITZO A L’AMPA ESCOLA LA MAR BELLA A:
A fer ÚS DE LA IMATGE (*): del/s menor/s al meu càrrec abans esmentat/s així com imatges de la meva
unitat familiar en fotografies o enregistraments de les diferents activitats organitzades per la pròpia AMPA
(sortides, festes, activitats, tallers, extraescolars) en els següents mitjans:
SI

NO

Revista La República La Mar Bella, blog de l’AMPA i xarxes socials (facebook i twitter)

Signatura i data

(*)Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta d’aquesta AMPA demana el consentiment als pares, mares
o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Plaça Sant Bernat Calbó, 2
08005 – Barcelona

lamarbellaampa@gmail.com
@LaMarBellaAMPA

http://ampamarbella.org

